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!إلركأدرحيئب!ا

نرئض

..اوضرعافىهذاالكالمتابةءقاقمأزماملِوىَاَانجهدىحاولت

.والقذراقضاهاموضوع

استطعت-ما-ْأتجنبوأن،بهئ!كيرىاشغلالاعاولتلقدبل

وأباترالأميذأ"عرضتالتىوالدراساتالبوثفىالنظر

الجدلم!دانلواوقى،ا"بنةأبهذهورنواالذيئمصارعأعلملأفى05الإئبات

ضعلا"ةصيةء-ذهانإضاأاعامولأفى..عادعهاوالاختلاففيها

..لمنطقهؤستصبولا،الهقللأحبمام

وأنالمعركةهـذ.فىيدخلأنمنلأضهمفصكا!ابأ"الزتهالعقلإن

والإءياهاالدوارويصبه،توأزنهفيقداندونU"اصد

،والةدرالقفها."ذكرتؤا..الموصوعهذاعيالءشاءرىص.لك

اوقفأذا5فىاطوفداسدعافىوإلاَّ،ورقي-شيةنفسىاصلأتإلا

ء!يذيه.أمامماثل-طرإر?نايمرب؟والهربالنجاةأديشأن

التفلتو!ىائلمنا!ى"طعماكلاصطنعتفي،ا،يامدافعتولقد

!طاو؟ن..؟فهفةصريحةهوا-!ةإثكلة!-ذهـامواجلامنوا!رب

.،وجههايضوهتصفء"كثإتو!ييا،كلهالمهاطهـهـهتَاَاسطرسمأرت

داثمااجدكا:ت،!يرشىه،اووودات"ذه5منلىا"خمعلقدءئ

اء"دتمماكرأسةأوكاتابإلىيدى"ددتصطاذظرىتحتبعضامنه

أوكاتبااظرذا..فيهالنظر
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لأصهخ!

زأهدةونة،!،ء"ء:ءهـفةيئوْ،ائ!درالا"اقدرإيجه"ئ؟ن!ذأو

قافياو!نةمهىوسوأمرالأمصءذاوإذا،وأمممىفأصبح..فيه

؟اومم!هلهارضعقويخرجرإ"ملاقمنالإأسانإقأ!وهل

لمجهاتاوهيهات

ءريرنهافىالأيىدع!،واد-ل،يدىبينلثههاأضع:انذاف!أ

)ج!دىفىءوخوألرءثف"،فىكه%هءلالخوفوإنكان

الأمصولهذاهالك:أةسىائتساأو،فةء!اسأل..صاشأوا!ف

..؟مم!ما)+كهام!الكينأءصارعوعرفت،عزالقهوعبْتَوقدشكبه

أعيءليحملكوماذأ-معكاطق:أمماقىمننيهثصوتويجيبمائ

اوهصادر.ءواردهفىا-لا!ةاآصمنولا،عواقيالىتطهئنلا

الويوس"اهذهمنكيركوارح،الأمصهذأعننةسكاء!رف

ولحن،إليهوالاعاهخنانبهألرضاةمرو11،2داء!ذأوأ"تريم

ء"ا!كم!لالاذا5إن؟هذاما:بىي!"فءديىباءثيرئ!ركماءس،ن

وما،اءة!به"ورا.أهيمث1عنزرءسفءىوصالاتأوءاهالكرإمهوّ

الحق"قهإناومحاذرة"اهاْمنطلبوما،ج!رءنالب!ثَه-ذأيقتضى

،والاهوالبالم!ر.قد!اطرءُفتولوبمدبأىعاي!اام!نانءقلأممى

؟)ا.أءزيمونامفقةاقدرعلى4فإ

إ)يهاالس!بيلوما؟هها4الحقيةىوأينة!"ولمن!يافىفىويصسخ

؟الأ!صاردونهتنحصرو،الرؤيةفيتنهدمالذىإتيْ!االضابهذافى

اكه،و%!ةايةإلىفلاادرى،لفةا!ة!غاأأتالهدأهتلاءإئتتجاذوه!ذا

اصيراصالاىاوإلى

هذأ!هح،مرحهحيرةونتما-ص!،نةممىفىأطو)طرو"!طرب
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لماذاَ:لىةولالذىاالا"فهذأإلىشيئااسترحتةدأ!دفىفإفى

،زرمركتابااو،أ)ناسثفيذاعحد!ءايه!"بهالذى!ذانبمأن"قذر

بهاتصفى،شخصية5ءواطرهـوا!:"-ع"بمابمونلاولم9لهم

فىكانبمافر،الص!!ىإت!-ذهءلىقيصكو/يننك8إالم!ركةذه5!-اب

وطمأنإ:"لة)بك؟،اشمْم!كنصَم!.ذلك

ةه!اص!نوقد..له-حن

جمرفايلى،ص!عاتطروي،ئاثمهإلىإوصوعاهذأفىالةلمىءشةكلد

أصإذو،!"-كيرىءنغتةاقد،ال!درواقي!01ءأ"َءشهكاةانةيياترأ

بدت؟-أ)ناسإ!ضء"دإدتوإن،ء4وأوص،بهواةريههـ.إسرا

.اصلأمثهفثلاوضكا"مضا،ة:اللاا!ب!"يى"ن!لحر،لاءكأدة-5قيلهنلى

"""

الما!يبةالهايةهذهإلىأجدفىصكي!اف!ل،اردتماإلىوصلتوةدوا؟ن

؟9ب!ارأحنيا

جا.قدالممفكلةذه5اثنا.اف!تهااألتى"رَ+ثيرةالأصىوأتمنصوتاإن

؟اقرص"؟تمااناسأدِعفىأبأنإلى"يهمس

؟اللوليا

..؟بابما!امواةلة!،ال!"نة5ذهإلىأد"و!وللناسومالى

إلىؤ!ظرزأتماوأراك،وأ!إنلا:الألوفأاصوتهذاويريبنى

وما،صفخاتمنسودتهاث:كلمكلم،لهالأولىنظرتكوالةدرالقضاء

إشارتديرنتظروناد-اسافترى؟هكلذئفطرب..ولم؟مدأدمنارقت

"قضا."منيذكرلاء:آمأ"دوهـا!؟اشص3؟،"الفتنةهذهإلىليدخلوا

"قافإنكنتفى؟ت!اما!تالأءرمنهذافىتذكر؟وي!اهاع:توالق!در،

ينفعلمإنفإذه،الناسفىفأذء"نجما!ستبنالطمأنحبنةبردوجدتقد
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ويرد،بهوتلمتةح،منهةةيد"ناب!ثأهـذاعلىاطلعبهاولر..?سلا

أقي!ن:ألجوْ،ألةلبطمأئإنةفيه

.امَةنعماالةولهذافىوأجد

)..عتابفى"و"ةدرهالقظ"لاناسأقدمأنذاوها

أتصمين،يجادلخطركةالم!هذ.أدخللمأننىأ)ةارىءوسجد

""لاسفةل%رىنب!يدا،"الإ-لملاءالظروجم"يئموقفاوقةتمماوإْ

ا.و6رأةلاسفةأءذاهبمنأ!يرضتعكرةدعنتوان،الكلموامحاب

ليست!بينذلكنماإة،2"إفاوالإ-لم!*مأظروقيءتتةقالتىإ!كامينأ

اورأىرأىبينإوازنةاعدالحقوجه

عالم-ايجازفى-يرلمهاول،بمد"ل"أ)بحثلهذأذم4تأنراءتوةد*

أته(لوطر!ق،و"العةلومجال،ام"ها!ذا4وطبية،المادةورا.ما"

،أ"دىغيرامأل!اهذاإلىمة-وب،ا)ةدر"لأنوذلاك05بهالإؤصان

.أ)ةدرءنهالمضنزلالطلمهذأطهيعة"نشيثان!رفانلابىف!ن

ا!كون5ذا0،"الإؤ-انعنإجحثالمد-لهذأ!ع"أنُرايت؟

.الوجودناتكاْبيننهوم!،طبيهتهوءن،الصهير

كاناذ،الآنم!انعندوالاختيارللجبرباباافردأنترأع!لاث

!رالإز-انهل:11ةصيةءذهفىالالحممتة)قاوالةدرأ)4ضاءفىألراى

؟..ءبرأم

صاه"ةإذكان،امةسأوطير15لموصوعأصرالابادفرأانأيضا"تأرثم

نءاطياةفىمافيدخإلاو"ةدرأ)ةتا.نذكرلاحميث،ب!امتعلةا%القدر

ضر.او-ير

تمةمحا"!ابانهىثم..و"قدر"،الةتاء8ي،"ثهذاإمديجىهحم

يئةبأمرتذكرّ
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.والفدرفاهبالةيمانالإ:اولهما

عنه.والف!قيبالقدرفىا:ازعةأقىك:ثانيهما

الذىالدالمالخطرهذأؤظيةمقالجثهذافىيمونأنفأر-وبهد،و

قىعةفإن..ومظاهر.الديئمنوالحللالعق!يدةيافسادالناسبيناشعى

إييهم-ومنبابالمفأدهنة-أ!يرةالأدمنةتلاثفىقئورالقالإولد-

8واقدر،1)ةضا.حولتدورالقالمماحبماتتلكإلىياةوام!تنادا!-تندإنما

تحتلأديانالهدممعأولتحملعصاباتاأشبانأولعكإلىاب!يلقى

،انالشهكرورفيذىمما،وغيرها،واكقدمية،ا!ريةستارات

-شمررعرعق-بهمذلكفيدفع-و2مالهأكبابأحلاممعويت!اوب

الدين.منوالمروقالإلحادمزالقإلى

لوجملاخالصاالبحتهذأيجةلوأن،والةصمةالى،ايةاالّهأسأل

إذبعدقلوبناتزعلاربنا":والإيمانالهدىطريقءلىثم!ظ،الكريم

ملأ..الوهابانتإئكرحمةلدنل!منلناوهب،هد،لأنا

الؤاف0

0138سنةاقعدةأذو:القاهرة

سنةهايو
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لمجمثالى!لىضلأ

أطقيقة:عقابحث1

.فيهتشترك،ضالددأئمصراعوالحياةالإؤسانبينالعهاتالصراع

هذأوكأنءى،الختلفةوأوطاكا،إ!تعاقبةاا-يالهافى،كا!االإؤسانية

يىوق،ظءرسلطانتنفيذهءلىيرلةوم،اجبارى،تكليف"الصراع

أحد،منهايةلتأندون،الخالدةالمةر!هذهميدأنإلم!جميعاالناس

متخلفاءكايتخلفأو

يسجلوأأن،يهير.يرصدونؤالصساع"!ايرقبرنالذيئإستطيعو

النىالمعاركجميعفىالموةفسيدكانالإزسافىالهقلأنشددىيرفى

تلامنمةركةأيةفىابد!تم!ق!لمرأ.تهوان،الحياةميدانفىضاةمه!

الاجيالعبرددنقل؟نتإل،ف!ااض!بكا)لتىإلتصلةأ)اكثيرةأ!لهارك

لهالا"ءسأعدأدظل!ماختوءتزا-م،الأإطالإ)ي!ايتدأفع،عاحيةخفاقة

والتضحةكهيربالبذللهاإ-خوحيث،ألناسبايئوأط-كةالزمأولىمن

وقد.وا،أئهكمع!الإنسانيةفىوأ7الذين،وإلأبطالالأحرارمن

ميادينفىالشهدأهبأعاءالملىه-لال!ههذاف!ن،و-ودمءلىالحقوءود

-؟أمرأرهوع-ف،صودالوئق"قالهجلية،العقلىالصراع

:ا"دروا.االقضمشكلة

ر!.ص*

الإثسىالعقلواج!اءثكلةأعنفنتكارالقدراقيضاءأمشكلةلعلوصصت

يهير.زفيف!هالهموامتقام،و-ودالحياةهذهفىلناسظمءنذ

يلة،الطواجيالهافىنيةالإزرات!ص!يرَاقدر،وأ"القضاءض!ية!ثصورك!اقد

ءندها،نمارعلىتلتقىاؤ،فيهاراىعلىتجتمعأندون"ليلىبعد-ل!لا
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القاللمئقءقامقبمثيرإلىأصية!امةررة4-قيةءنهاتجةلأنودون

لها.واطمأنتبهاوثقت،اي!اإوصلت

متاهاكا،فىفضلة"ولهاودأر،العقلواجههامثكلةها"طرإكا

غايةابهايربلغأو،منالاءنهاتنالأندون،دروبهافىتعثرو

إسن-لم:لاالعقل

،"صرتحتةحلاأ)!قإشكلتامنبمثيرالهقلاصطدماقيد

أمامسلاحه!لقىأنلٍياء"بلولم،يمةألهزانماقأبدأاس!لملمول!نه

اهامأللاينوإنه..دونهصتواسته4علإ!سهإمظتأمهماممفكلةأ""

ء!لى!اأ:ظرأبمو!خا،بماالاصت؟كيوألىاعتأبيةيةالعضتالمشكل

فتخضع،وأحرةوأحدةلهفيكأتهحتى،الأ-يالخوتتاالازمانمدى

علىيب!طهالذىملكهادهلفوفردأمنوزمهبرح،)مهلطانهبو!-تجي،لةوته

هذامتناولعنبر*لهدةالماشوالقدرالةضاهءشم!"انإلا..الوءودهذا

،ْ""لهممتصالخالد،فلامطبدىاؤ1صراعهفىمعماألعقلينالوما،السلطان

سبيلهاومت!:ب،منها؟ستيئسلال!لةولا،ايهااوصهولهِفىطمضاو

)َبماوالاحت!ك
يعة:الماوراءوماالعقلْ

ثفلتاو،علإ"بياتأوأشدها،تعةيداالهكألجمالاو)أ)ىتالمشكلأكائرفيْ

الذىادفاورءيرالكلالمذلك،المابيعهَوراهبهااد!لاتالمشكلصمنه

تلكمفبوصلى،لقاهولا،اطواسمنبحاسةالعقلعليهإستعينلا

.وقهرهـااطبيعةأفوىلإ-صاع)اعلاهإ-!تخدمهاألتى4المادثلالوسا-

لتوذ،الورقلئمهزافيهع!ثرتالذىاعالما"والماببعةهاورأ.عالمإن

"دود.يراوزمنشانوذلكاوجمزهضعه"به!!فوأ،فيهكبرياؤه

مات"تطديعفوقوبحمل،يرم!نمالافيدعط
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يخما-الجىّ":حرهرأأتعْهريخرضأنالعةلطجعةمنليسإنه

بلوغفىالجاحلهو؟ةب،الة-بىاةلهأنُقىجىير-وثم-ألطه!ي!"ا.ور

،بالإيابالغنيمةمنراص!،قر!بمقأفىراجهيهوفىأنإلا8ءغايته

.غيرهقلاطر،انجاةاقطرو5!ذلك

هذاد"لوأقد-وح!يثايماقد-ينوالمة!كرالةلاسفةمقكالثيرأإن

ا!.ظاعواماكلoواعلوْ،د!اهرذظفةهـن؟إيمونمالهكلوبذلوالمعتركا

أنءنإل!جزالإقرأرةعةد!المطافضا،"كانتثم.وقوةجَمدمن

...المنظورءغيرالو"ودهذافىال!لرتقءورالممنيثيثاو!برمةثبصروأ

الوجودهذاإلىد)"لهاقل!أوأكأذالعةلسلاحاغمدمنمن!موك!ثير

ألاءتبطانإقطرعن،الروحيةىؤالرؤَ،صباطدْ"ملامحهإهض!صإمفف

اءصوة4.أ"ةلا!ة"كأدذلاثىنر.كافىالو-دااتأملوا؟أ)نفسى

المتصرفةمنزعالنازعبنا)فلاسة""ؤلاهمنشابهرنةأنوأ-ءورح

فلاس4فن...أءا-واءلىالإ!ىلامف"وف!يىنان"يويىكل"ل!ةمنصلمثيرأ

..اريىطوو،نطووأةلا،غورسوةديثأ،ولأمهفرنانأيوا

،رثدبنوا،سينابنوأ،بىو"فارأ،ال!ندى:!نلميالمس!هفةزلأومق

فىالعهيقالتأملعالممنوحيا!همهافىجيم*اءؤلاهةلسفة؟نتفلقد

نيماتياسمرءإناافك"4ا5ذهصورتهلذىاجودلوابناهوكان،جودلواصفحة

رائمةةصيدةفى-ا":ظوروغيرمنهالمنماور-!هالو-ود-لىأتوَةيعه

مماأكثر.الروحوو-رانألةلبأتوأق"ةير،الإءةاعمتهاوقة،النغم

لف-ءراباضلةيخطأوالعكألتدءو

حفيفيسهحانه:ةيةولنةم!"ءنيحدث؟ن)ا!فيثاغورسفهـذأ

.)2(موسيقىننممنكلاجملنغمانةمسهفىيفالح!لهذاويجد،الفَلك

.السقراطأستاؤاوكان،اأت9موةفلاسةأفدم(9)

5267عي/2جيءواانحل:الملل21(
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قء"نة"والأ؟هرشالأصادىيسإلاْ!ويراإثالحدهذاكانةول

مطحةإلاأو؟صدرهفىافذدحاأ)مفوق:مررمقو:سأرة،قلبهخ!"ات

فىكياله؟"سلمتداالصوةيئشطحاتءن

ال!ةولفص"ستدركا!ذ.بدللعالمبأن"قيولإلىارسطو!ىأواقد

أص!ءإهرفلاالذىوهو.ثاره3%!ةمنيدركوإنما،صوهر.جلامن

.(1)"إبدأعهوعليهأظجلآمنإلا-يثضهءن!لا-

ن!االط".".ورأمالملةال"مةكادرأأن:،أفلاطون5"ةرروعذلك

ف!و،اوجوداعلىة!يامىاالمو%ودءيرشىذءلنيةقياءية"لعملهتليجة"و

ذلانفىاوجودأتثارا3-أطسرعالم-"*المفىهذاجودأتإووأ5:ثقول

إضابهة،مقانوعاشابههمؤثرمنأشلكلولابد-أطسماورأهطلم-الطلم

سوعالماط،نيةالروصاوالصور""قليةالمثلوةيهالعقيعالمنعالمانفا)عالم

فيهـاتهولع"ىةابرلو،كالمرلأالجسمانيةأصرروأ،ؤاط-الأشخاصوفيه

(3Meتسااد"وسرر

منماقالظ!"لمةمق)يسالخا)قوءودعلىتدلالالايىبذاأنشكولا

ألة!ياساما..امايئرأىأ1)*ةل15يرأ،ق!اإصلىموأدمسلممنثقاطقاتبنىالق

ئهورأءنإذاكانإلا،أقي!ناءرتبةالىتةحلاشظوناطقمنمبلغهفغايتبما

.يهانالإمترلةايزلواق!ياس1اصتةيمونجلاا،ير)قوروح،يخةق-قل!

فلا!هفةيمونوأأز(أولاأرادوأ05الإءلامةلأسفةيفأنوكذلككان

سل!وهالذىامارتقأفىو"روأ،"هـونانةلاءفلةئاب!وأ-ينب!قيو!م

الأأعلى":وفانفلا"فةأطلعالذىهوو-دهالعةلأنوح!بوا،قبلهم

،الأولو"*قل،الأولالمحركعلىدلهمالذىرح!ههووأنه،الاءلى

البناهلم،سلمدرجات"نذلكوءير،لأةلاكاوعقرل،المفارقةةولوال!

.612فى-فىء2و"ن!لالمالى(1)

2.،،س2/جزءوالنحلالملل2()
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هذاالإسلامظلاسفةصبنانية-أليوألفلس!"زأقامنه،؟للو"ودالىوص

إونانيةاالفام!فةهذهأ-رجالذىهوو-دها*"لاأنوظ:وا،الأمصاولى

51ورا):ظرة؟لبفىءةو!مافاصلمو،أم!"41ةجاإ.ياكةا"مهورةتلكعلى

يتطلاعات"ور-ةلاأنرأواحين،3مأءةاوأتلىرُدّانيلبهوالمحم،اللإور!ة

2ذأو..4منط!ةعلىبهـىأون!سهأ*"لأيرضبلهشإْ!تطىلاألمجالهذأفى

،العةلإ-"هاصعرإلىأفل!""أهذهقضايامنيرأ8عأصالوأقدنجد!

تدركلاإنماةءرةوقالوأ،"قالمرعطرءنبا)"،عتهرفان!امرةفقالوا

يمةْالشرإلىير"ليسينابنأةالذا.أمةلالم!لطانولاقئضعاور:4الالمدركات

وا!والهفىالميعادأبىوأما":"ول.واحوالهالالبةثأ)قرلالإيلاجم!ة

ا!يهإفلضظر،ادهديةيركةالشلونابيمهطتهوقد،بايبرهانكهإدرايمكنفلا

ثقررفإنه..،بىأفياراأ""م!*لرم+ذلا!(1أي"،1االهاءوفىولير-ح،فيها

؟"ذ11الأعلىالأأفىالقاراء!مالعناررىريةااطاقةأء!مز!احةفى

كانولما":ةرل:لوىالكلأ):ورأصرأء!نيغشاهاالذىأ)جهرَمقال!ين

عنلاواصك،..م!رهةاعلا"م!رةتنافإناو-ودأتاأعلالبارى

..النة!مىوألاسآءطان،اقاياأطدسطرةقصوا،1،ال!قلطر!ق

احتمالهأ-خطيعلاوحن،الأنوأراقوىامامكأفاامامهونحنولكننا"

(2،)؟اابصارلضعف

معرفةاوجودأتأءنءوءودأعرفنامتىإؤنا5:اليكندىةولو

فىالأخرمىإر-ودإتأساوْءلىتةورحممر2ةمنهسالة،؟نتامة

"دلالالا!هفى،اةرطون"نافىا"يىأا"ايىوفأ!تابعنمو،3(،العالم

الةلم!فةقضاياإنقلناوقد،.إو-وداتأعالمفىالنظرمنأوّو-ودعلى

..وا)تنيالا!ةرلالعناصرهافىد"لالنىإواداه!هءلمثلءنتبنىلا

.715:صتلدون"ن.تدمة(1)

.21مر،إفارابىا(ةاضةالمر.نة2()

(r)4:سايماكمهبىور-ؤر9الاسلايأفىسنةدافى؟t.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-أثمء--.

ةواهإوهناروالإترائعةلب!جؤلمالت!فىء.أ"!ةهذأمقاعثرإل

الفلاسفةلثه!يخءننهفلهالذىالاعترافه!ا،الحياةمجالاتءنكَيرفى

."طاقيرس"-

منؤ-كانورجا"!تهالعقيزوةفىو5"وءنالذدي-ي"را!فافدكان

،الأءداثهـصادمةفىثارالهقي3يةكر،ذأ5ح!ير11ءقلهمعوكان.بالجبر

ءهما؟لمكلاإنه..ةوةءنكااقوىإ!وةءسيرإنه5:ي!سهن0يةولوكان

أماممم"لاور3!!أ!ءةلهفىزهلىقدافى؟"وف!أأنأهذ"وممنى(1شيئأ)

فاذا..يثىهإيرهاكلبتدر،!ير،هيثى!اكليخضعىاظيه"811ا)"وةتلاظ

الةصوفابرفىغارقعوفىإذ"انالأت:قلم9!ذإِبرءلىالفياسوفمنهـقى

يةظيةصورةرسمفىءلقعةلهإ-*فهلا%س؟ابنالمسموالفيكوف

للتعبيرعادةالنصايرمضذهاالتىا)؟ءاتيديهإ!نمنفتفىر،نلروح

هايرتصوو"الروح"ة!يئءإ!يين!حبهإءتعينا)س*رإلىفيلجأ،عقمدر؟نيم

ا،ةفيد"فى

نءا!ادىيسه!ويرعنا"ديلم!وفاجمزءلىشماءرةأيةإلاذل!كوما

ملىيةف..شاعرإلىةت!ول،المنماقوالبوةافيلىفةألغةفىالروح

نادونالمو-وداتج!الو""أمل05فيهإسهبحاندونالوءودشالىه

..ءالطارطءففاوتحت،ا*إءلابيرءافىثصه!ا

ص":لهاوانةصا،با؟ء!دْواتصاالالاروح"صويرهفىنا8سابنقول

وتمنعت!رزذاتورقاهالأرةحل21مناليك.ههطت

رربرقعولمسفىرتاىأوىعارضمفالةكلءنمحجوبةً

الةصا.الأ!سع)3(الىالرصلودناألحىمقالمم!يرفرُبأذا!ق

السبعبايىودايدركلميماسمافأبص.ت"خطا.وزر!شفسجعت

59س2ءنر،والنحلالمال(1)

.المو-ءدلأضهدس!ن!الىمنالروعانطلاقالىيثبر2()
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يالعلمفبما"نهاةطوىثمالالحىتألقبرقةص!"كا

هذأفىاليصوفتحولأنوء*ذور؟تصوفماأم..؟فاس!زأهذأ

وهميكا!ا.اصويخةالغةالىءةلهشطحاتيترجم،صوفىإلىالمقام

2نجرخلعلقد،وامحاء!ريحاالتصوفإلىحاءؤقد،الغزالى8اما

ل!له،المتصوفةجب!4إلىوتحول،برةم!غيرفىالفا"ة"ثوبالْاص

طر!قعنبالعلم.لجغهلمهاالتصوفطرةقعنالحقمعالممنيدرك

-1)"دةالفلي

لأمور،اثقبحقا311بىطلونما"إ:،الضلالمنذ"المنة:بهفىكتايقول

الذىهواليقينىألةلمانلىظهر؟ىما..اهلماحقهقةطلبمقفلابد

"ظولامبمانقارنهةولا،رثبمعه!بنل!اف!شاظالم!لومفيهية-حشف

ئلةظلىظلفلو،الثلازهمنأكثرالهشرةأنءلميمتإذافىفإ...وألوهي

وساهدت،وقابها،فاث!باالةصاهذهأقبأفىبدليل؟أكثراللاثةبل،لأ

قدرتهكيةلميةءنالة*جبإلايرصلولم،مهرفتىفىأشكلم-منهذلك

فلا.ءلمهتهفياثكافأ.ما،ذلكعلى

منالوعءذاتيقنهولاأ،الوجههذأءإ!اعالهمالاأنكَلءلمتث!"

...معهأمانولا،بهلأزقئعلمف!:أليقين

ءلممنعاطلا"هىفوء-دتعلوىعنةة!فتك!5:ء"ولثم

بةدالاَنْا:ةقلت،والصرورياتاطةاتفىإلاالصفةبهذهءوصهوف

صو،الجلياتمقإلااثمه*تااةتباسفىمطمعلا،أليأسحصول

المحصوساتفىأ-أملباخحيفأقبلت...و"ضرورياتياتالحم!

نفسى،يخهااشككانيمحتننىهلوأيظر،والضرورات

الأمانبتص)يمنفىؤ-هحلمأنإلمطالةشكيكإلىالماواف2بىظنتهى

الثقةأينمن:ويةولفب!األمفكهذايئسعوأخذ.،أ.ضأأ!-وساتفى

يخرواقفاقرأهالظلإكقئظروصالبمرصاسةواةوأها؟؟اتبا!وص
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نهاتعرفشاعةبعدوالمشاهدةبالتجربةثمالحركاابننىوتحممترك

ت!نلمحتى،ذرةذرةالت!ريمعلىبرلة"!ة"،دفمةاتحركلموأنه،متحرك

،الدينارمةدارفىصغيرأفترأه،الكوكبالم!وتظرء.وقوفصالةله

وأء!ثالهوءذا،اكأدأرافىالأرضمناكبرانهعلىتدلالهنمدسيةالأدلةثج

"هةلآصاو!-ذإ"،بأحمبمامهاطسآصاةيهايمالمحسوساتمق

،...ءدأفعتهإلىسبيللابخذيبأ

:لنه"فيقولالحواسخداععلىتدليلهفىالترالىالإماميمضىثمْ

وفد..بالمحم!وساتكثقتكإالهورليات"تكتكرنانتأمنبم"

لكنتال!ةلآحاولولا،عذبهاةالعقلآحانجاهبهاواثقأكنتَ

العةلَبقيلىكذّإذاحما؟العةلإدرأكوراهفلعلاق!هاتصدعلىؤسثر

كذقيوءدم11حكلفىاطسفكذب"عقلآحاتجلى؟،حكهفى

وذخيلأمورأألنومفىت"نهداكقىأما05استحالتهعلىيدللاالإدراك

بسد"ظثم،ةيهاالحالةتلكفىتمفكولاااروأسصقرتاثبالهارتعتةرأحوألا

ناآأمنؤبم؟؟وطاةلأصلؤ"مةقدأتكمتخيلانكجميعلميمقأنهفتةلم

إلىبالإضالة-قهوءةلأومجسيقظتكن!"دهـفئماجميعي!رن

إلىذم!بتهازركونحالةعليكتظرأأن؟3نألاا-كن؟فبهاأنتالتىحالتلث

إل!ا؟بالإضافةنومايقظتكوتكَون،هنامكإلىقظتكقظتككنسبة

الناس:وسلمءليهاالّه!لى)وّرسولتالإذ،اوتاىالحالاتلمثولعل

.،ألتبهوأ)1(ماوأفإذافيام

محدودةالإدرأكيةاص!ز"نالأن،مدر؟تنافوقمدركاتإذنهناك

ضلصالمجالاتءذهعنخرجتةإذا،مةينةفىدوافىإلاتهمللا،المجال

مننتخذفلاالحسوراءماإلىنتيظلعأنأردناإننا.إذأثم..وتخبطت

.9سهـقرالىالضلالمنالمنةذ()%
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ثوأثبمقونصفيهألروحلهفيردانيرببرل،إله-"دلهلا"واسن!ا

.وأطسالمادةءورأة؟اصهيئايرىأنإ-لتطهخالذىو"دهفمر،الجس!ور

نفسهوأخذالروحه"الريراضةإلىأتجهنهظ،الغزألىةملهماوورذ

جمزماالماريقهذأعنالحقمقلهي!حسفأنطامةاوالعبادةةبالزهد

ةهقل.كهإدراعق

،اصيارىا-كليةاإوءقط،ب*جزىأء-ستلماثم":أ)غزألىيقرأ

يجيبالذىبرئفأجا،له"ءلةلاالذىإصطراا!تجاءأتعالىأالّهإلىالتجأت

والأؤلافىوالمالالجا.عنالإعرأضقايعلىوءول،د،5إذأالمضطر

.(1،)8.0بوالأصط

..ايهتخفافنظرالفلاسفةعمالىنظرو،أ)فىاسفةعنالغزالىكأول

إلىادفىو":رهة":تأفىقول:وألاصطرأبا:لادةباووصفه

،حولاء)3!ب!يرةمقالىالم!للإمةاةربوالعمى،تجرأهنةةطاءقالحلاص

فىالنظرعندواصن!بم؟وذكا.!فطنتهمال!لاسفةعلىنكنرلالغزألىظ

4ىءو،!مبصيريخوقئ،ظ"ثمةتخونمالأسباببمتةقطعالإلهيات

أءوج.أءرجعالهم

مزامتفنيد-للفلسؤ4بخهرهولّىانب!د-ا!الغزاتولىوةد

..،الف!سفةتهافت":كاهباكتالهذالفوا،3رأ!مييفوش،الفلاسفة

ا،غبياءهؤلاءءلىنابضااءاقةءن"هرقهذأرأ)تفلا:مهءقدفىيقول

الفلاسفةعلىردأ،ال!لتابهذايربتحرأبتدأت-أ)فلاسفةيريد-

وكاشفأ؟بالاَلهياتءةهلقحما!يمت!موتنا!،عة!يدكمتهافتمبإناالفدما.

.)3(."تهوعورأمذهبهمئلفيواعق

.01صالنلالمنالمنفز11(

.3صإفزالىنةاللات!الت2()

.3ىالغغالالةلاسفةت!افت،3،
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فيهاوقعوما،الةلإسفي"عندالإ!ية"قل!فةعنفياسوفزولفهذا

.،ء:يرءلثلرربثكولا"..واضمارابتجطمق

الهةل،عزل"إلىيمأقدا"لاس!"أ-اقالذىانزعأهذأانولاكأسبن

فىأص!شفةاألرؤيةءلىؤدرتهإ*-دمالإةرارأوالطبه*"وراءماةصاياعن

"*ةليبلغأنقيل؟نإنماوواانفم!بنلأ-المنظورغيرالعالمهذأ

الهمر،هذافىاهلمأمجالفىالمذهـلةألتصارأتألاهذهلهتت!قيقأنوتي،رشده

ا!أأوطانهإمضوءنخذها،امماطانه!ب"يهوابرصحأنلأولثمك!ى-

؟إدرااشدل!و،ةلغماةلغانبر*داليىم"مةلفإن..!ل!05ف!اإهدش

..ءودلوأ!ذأهـنقة"بموأبرءمرحمدُّوا،طقي!ةتهفههأك!ثروا،تهلقد:

ةبكذىمنإيماناكثرأأصبحقد-اليهاوصلاىأالمرؤ54ذ.بعد-إنه

وأطس.اللإهةوراءمماشينا"بلغانمناَجمزبأنه

هـنإلاأور!ىة"تظقىانبىوأ،بالواقع2منالذىالحديثالهقلإن

و)محا؟حدأشىء)حكلوفيقدلأل!ةهذا...وأ)"-يان"ن!ربةمصادر

ئق،حقا"نعرففيماءقيقة"ءرفإنه.جاوزه-لاثحدأاضاأوضعان!سه

انهءمريحةء"!رافىيةرريثأطدالةةلفإن!ولمذا.4ءةةوأعيةءهرفة

ءجوزامالمأ5ذاإن..الط!يعةوراءماعالمح-دإةقيربةفىيدءللن

155وراما)"ي!هسل!ديى!ائطأمامعهيخيهلرءأثكأخانال!ةلةومن،عنه

الإؤسهانءلىإسه"-لجانبااط:ي!ااهالماوراءإنة-سدىبئبرت"ر،ةول

(1،)معوو-"

هـؤلاهو؟نثينلى21..المفا!رفيتكلكيرهافىاشاطةيص4ل!ذهكانوقد

يرضولم،عايهادهبموووأقامبهافهامالحهيةالطبي!4تهايىت!وفرثقا:قينفر

.123صالا-لاىلأنةكيرتجديد)1(

3-فضاءوةلر(!)م
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اسصابفىأفلاسفةمقانقألفرووأيتمثلو،الوأقعهذاءقفيرجأنلنفسه

أطواسهبهاتتصلالتىبا"دةإلا"ؤمنلااكاةا*اصاالطبهحيةإدرسةا

،عرالمادةالو-ودفى)يسانهقىولون"ونالرواةالفلاس!4كانقبلومق

طريؤاءنإلاثأفىلاعند!اهرفةااذ،احرفةافىلهمؤومعتت!قوهذا

.(1إ*رفألأيحعرلمق،أطواس

يمانهمإمع-ايمههـها!*ولمإ!فيلملا!فةأ!ناجيرةأوله!،2-هـةاونر

مبا-ثفىأوءلو)!يا3مإإل.أ)ط%"ء"وراءماأنتبماهلوأن-ا)طبء"إ

عيمامةةوةأنإلىتمفير،2ءثيرماراتأياهازناءقعا!يهمطاهتال!ءيعة!ييا

الهوةهذهيروالموإنوإن!م،امصهتحرحُموالوءودهذأعلى!"وممدبرة

ولصفى..عنماوالجثا)يهاأ:ظراإلىشوظَذلكةزأدم،أياخ!ارأوأ!د

اطواستحتةقعبماإلايرةىلأ-العهسهذأفى-أ:عثأأسلموب

فىوأض4ثارهاآبدتوإن،كأ-سولاىُلأترالهوةو!ذه..!اويخضح

y؟إ)13أ)سإيل؟ف!ءو-ود

ا؟صلوأا!يةالهلمأيهلموبغ!رباأسلموالفلإ-فة!صطنعأنلابدكان

كأةقعندماانوالأسةبماأخأملاأصهلوبإلااماكامبهنولم،اطجيعةأورأه

..العرفأ)جثضوهفىزربلىالتىاطقيجة"روأخءنئ!"راأمامالةلب

نءجانبكأول--أخرىبه!بارةأو-الفلاصفةمن!سولكثيروءحمذا

فىءفلهمجمّأ"د!ىفىة؟نما...ؤليهمعابأويعألتصوفإلىوجود!

وخ!"العالمصطقفىلضآء!اويجرو!،ير-بخ!أ،الوء-ود!و"ودات

كلظقوي!مةير،ا)"!وفرداءيابسألروحعالمفىبهإذ)،اله!يا-وف

نيةاروصاإصبنةةتصنج!اةطفت"فىعايهتد-للالحاب!ذهواذا..اءاكمر

اشىءفىصوسرىروحيديهبل!الماجيعةوإذا

ص،بالروحتنطقاللإ""إن.5:-!يمس،ليمو5ي!الأصأ)فيدوفول"!ة

.036س/3-زهوأكلالمالي(1)
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.،!قيق)9(روحىعالمءنرمزى"*بيريهوىاولدىاهالم1وما

"توجدةاطأ)قو-ودءإ!التدليلفىآ"رءوؤففى-يهسو?ول

نإ..ناتتووالبرو،ناتكاترو)لأكا،ة!ةسء"ايةرؤيغارؤق؟لااشهياه

...ةةطالذرةتعملهماشىإة"ا..رها18آءن4ءسهإنتبى!اة"ام!رة

يعاملأ)ملإ*"علمإن..لمررةغاثقةطرلاؤليماءت،!لمقوا،طبهءغااما

.،ءددإ2(ءوهـرءن!اأكاثررمزأن!اءلىالذرة

عنهات!همىا!االاَ"ارءذه":دل!الذرةو"ودءفىترض11*لمكانفإذا

كانوإن،ضىهعنصادرةت!ونانلابدالاَثار!رهإن..ماضىءإلى

ءقى-فرضاولو-وبمودله!قامأنلابدفإنهلل!سلايخضحالضىءذأ5

..ء)؟و!سمىبثارالاَهذه4ايهتفاف

لابدإثه..فدك!فىيدورالذىامانفا1و!ذ)،الوجودكا"بهذأكهفة

غيرالموجدهذاكانوإذا،ءادهوقامأوبمدهمو"دإلى!صافأنمن

علىشاهدوأقوى،علإ"دأيىإلغاثارهآةإناطسعالمفىاهرنأ

.05وجوده

ن!رفإننا"ةفيهاقول..،رويس"لل!يلسوفكا"هناوتصجهئ

أرتصربال!؟ناودويناو!ذ،تنالإشا-اإمصتجيهونلأنهم:نء*ايةهـةءاء!قيان

هلقو..،لناء"وفىإوءودةايةاطزْإهاف!ات؟للامهةهـورىو5بما

الا-"جابهىاوفىشكولا":ة"ولهذأ5على،إوال"اسهلماالفيدوف

ضأ:االراى!ذاLيراقرآنوأ،عيةقيسوأوج!ودبه"رفالذىالمحك

.،)3(دعمافىاذاالدا!دءوةاجبب

935سزيداتووودجمهسوابم:عابمنبم(1)

.68:صبقأ-االصرالمص2()

.27صالأسلاىالنة-!بر!دلاد)3(
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:ال!رورتودفعاأنعفل

"هالمهذابمسهفأنمستطاعهفىولا""قلطجميعةءنإشاانهومع

11*روربدافعذلكعل!ولانهإلا،فيهش!ئايرقهقاو،المنظورءبر

الةالمهذاإلىيرشيربرقوميضا"ليدمنيلمحإنه...الاستطلاعوحب

وقفولو،فيهبالاظلاقتطلاعالا!ىحبيهي!رو،ليهإالةرورةيدف!"

،كشيراخيرال!نمالمتأ"لإمجباوق!4نه3يثطعندالورالمهراءقال!لقل

الورعالم.ال!الم"ذاتاقاهمن..واطلالاءالهات8ة"نأليهكَألصُبما

موأطنإلىبهيدفعالذىأ"روراو5هناا*"لاف"32قو.؟لاوأ

مهاوىالىوي!وى،اقاعاالىي!وصثمؤواهـ،طلوتت!فيت!نمب!ال!رق

الهالىكين(

،ش!طَا"ءلىمجا-قوأنألروح!برتاديرأناءقيلاعلىءظورءبر

عالمإلىقريب.قادرأجها"ودبم،أ):ورعالمفىبجناحيهإءشبوأن

لم!"هـذافىيحيمة!اطظاتإضا.،فيونضكل،بهارتبطالذىالمادة

ن!صلاثميوما،بكلضامنههـوكانالذىا:ورأعالمءنذكرعلىليظلالعلوى

لال!ةرةىولو..إستةرفيماوأءسدالإؤهافىهذاس!نانؤدرلهحينعة"

مأهنوفى،ألزيغءنبمن!اةواظل،الزلللأءنأور*دةاللحظاتج!ذه

.الفلالمق

!ذأفىالتحلإقمنالدوأرواصاب!ا1)!رع،1!اىأ"عذولأعشلما

محيةحوافرابمالأسجاب!قهماهتالذفيالهل!كلأكثروما،اللان"فىإل!الم

لهاجدودلاالذىالمحجطهذافىورا?قدولهمالجرى

-؟اطقعالمقادنركهت

أ)هلوىامالمالا!تصلئماتة!كيرأىإزأءونحنهـهـاواطيرأء-كا"من

العالم،هذأ-قهقةإلىب!قيولنانصلانبأ؟نا-ءةدما-علمءلىنىحونان
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لأمرا%انغىأ؟اور،أطقهة"عقداَ!نازد":حمق!ا"خمقنا!الماؤلت!؟أو

.الصقولم!الاوؤصل،اقهلوبابهايعش،ء"دأوسوء4إك

والأرضالىهواتمدكوتفىنصحرأنءهأوالخيرالحكةومن

والإكبار،ذظرالإجابالملحوتهذافىننظروان،وتخاشعءتهاراتقءر

الخلق،و-لالأصنعأبدخمنماشىأ)كرن5ذأفىالنظرمقوءممه"ءا

يقطرعرفإذاالمايموتهذأمرتاديرء؟الذىالطيبال!رهو.فذلاث

لأيىلموباو15هذو..هعهوبو"تجا،"لآصالااء"نأو،ليه!لصولوا

والاسهءدلال.،اقهعلىأ)زورففىاكريم1أ)قىر2ن)ت!مهالذىأءص!يم

jيملأالقابوتف!رتأءلأظرالمو"ودأتإعافىبا)ظفوذلك،وءودهلى

ملأ"*قيدهفاوجمبا.أنبرمد،-شب"وروعة

خلقفىقىىها،طباظاتممو!خخلقالذى":آ"الىؤولهإلىامىمسدع

"بصرأرجعثم؟فطورمنىشهـل،البصرفارجع،ماوتءنالر!ن

،(1"ير)وهـوضاسثأا!بهسالهيىإ:فابكرتين

خطوة"طوةويه!ر..إله"تدءواالذىالمسلاثألاَيةهذهمعوا!مهلك

:انفار؟تجدءاذا..،قاطرءذافى

،تدلالالايهءوصوعهوهذا-."طءاقاكوات!م!إخ-اقالذى"

13%5ابدأ4ئجقامموات..ءم!اه!"اح،نا!روصَالنظرمعرضفىوهو

،،ينالعليمأ"زأير!ةدذلاث،ا-!ه"رلهاىقير"،ءضبايهونا)غلملأ)نهارسسالا

ية!ب!ىا!ثهمسألا":لأتةلأو!واكب،آ-بحونجوم،قر!رىليلالاو%لات!ا

،،ي!:*ون)3(فلا!فىوكلالن"ر،إقيفاالليلولا،الة،رثدركانلها

تجرارهاواحن..ف!اوورريشأفاواهـرأهذهيرىأسارنإص

.03::3بةllaلمكسو،.ة)1(

.04:اَية:بي-ورة!)3.
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مرأىفىخفئص،بهاالإ"م!اسإضعفقد،تومب!ذيوما،انظر1علي

اد.منظاه!افىلأن!ا،!رسولايرىلاشىهوفين!األهصربرلم!وفىالةين

نباكا:اهةطلمو!1الىووثدع،":ظكأءإةت،توء!أو-الفيهايقعلا

اط-؟"تماممنكانولهذأ1،زفاوتءنألر!ص"اقفىترىماة

الخالد-الإإٍلا..!سوهـا"*ةولواسورارةايهاإالأنظارلةتبيةالترفى

روة4،إدءوة"و)ءن(.افىمدوية،!جيرةةرؤ*""وإثارة،علبها

ظرجع"..كانوةد.،ورفقاناةفىحالإلىعالمقالإأممهانانةل.لينة

إلي!ا.الملافتةاالدعوةسهذه..،البصر

قدجديدوجودأوكأن.ايهاإيدءوداعءنقيىه،جديدةظرةإنكا

وكأن،!سوهانظارالأجهيووأن،عاي"4"اناهرفاصهتدسالظوهذهلاس

الإزسانإن..،ا!رأفارجع5:لهأءةبارلاإيمروراتيمابألرالنظرهذا

ىمففجديدأشيئاءةأيردالدءوة!ذهإمدأمسماءأإلىبصرهيرفع"ين

"مالمهـذافىابر!ةالم!لموظت21إكنفريداترابماامج!..ءال!طعالمفىله

ذه5فى،طامهوْو-ودهبريدعاةلقائدمخلىقبنمامكليرأخذمما)رأْحتى

.الحياةقواةلبينالفريدةالةجيبةالقافلة

ضا)قاأنعلىثاهره3َياتوم!!االإلمهانإلىتعردالنظرةهـذهإن

لح!تهحدلا،قادراْعا؟ح،نهوأُ،فهدىوقدر،ىة-ؤ-لققد

؟،فطور"نزىل5"55وا-؟"أ"ظاماءذاأبدعقد،وقدرتهوعاله

قدرته)وبت"*تهاتتعا

"ظر،منأطدهذأعن!:ةفانأهاؤأألىشييد،سانالرومجسب

واممن..واءديةجادةأظرة"-ون"ثق،الأولىاةظرةبا!قىةحوأن

8ربد؟)4اةلإله5لأيثياءاظواهـرعةدةفانيدرلا،الإؤ-انُطد-،"

ديانوهيهات؟ءوىوما؟!وماايعرفوأروء،ثىء؟ناءطمان

1)!اماإلايديهطن
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نأيد!ربل،الأشياهأهرظوإلىالنمارمنهـلمةنعلاالإةسانوهذأ

..حدةواةلا!ر.."تيناصركر1ثمأرصع"..فلإرن..صممهاإلىيةفذ

إلك!نقلبْ""بصس؟:ايكإة*ودءصولبأىو؟هذاءنبالغنتافاذا

فىالإفاهكأطملةد..المطافضاقئىهذه.."!"يروهوضاسئا-البص

.اوزاغ،"فيملسهوف"نظروا"دكلايدهودميتالطقليد

بأنهالناطقة3ياتهمنو2يةبم"يهو،أ)ةر3نإجازءنإبرازاهذأألإس

ايأشأنعلوالجن!الإر)"تم!تئمنةل15إلى9صيى!يممنتنزيرل

.،أ)2(ظهرا:*ضمإ!ء2ولوكان؟"لهلاثأتونالقرأنهذابمثل

إلىالهدىكلهالمورفع،أدتهإلىالدءوةفىالةر2نأسلموبءوهـذا

2ياتالةلبعلىءنهتتنزل،الو-ودأبءرفىضاثمع"تأمل..يعرةته

وال!قي)ا"لبءلىأءدىدلك،تهإقدىوررماق،اقفياءر،تدلإلهثاتِ

ءرر".قعولافيه!يرلاالذىالكأيمأءدل!لأقمن

أعةةأيرترمالإسلام

فىنهمياءا-ذانءنال!ةلءلهيرجرالإ!ىلامأنهذ!مق؟ثموقد

3ظقفىأةقك!ءنفةالمعرتا"ةط،ءيةوأمدركة!ءةوةفىالإؤساالوءود

اوررفة،أءالقىةا"بمينصو،ال!"ل!سترمالإس!مإن5.!.لحياةا

اقه.ءلىلك"رفا)"ليهةيلةالويويجعله

الحدءقامفى،وا)*لمىاء،ا!لموا،الهقلعنكثيراةرآن11تحدثةإقد

سب!ءانه:وقال،(،)3ا)"لمها.ءبادهءَنأوّفيىنماا":تمالىتالةوالثناء

:وظل.إة-ط)3(،ْبامماقاْا)مموألواإلاز،وأهـوإلاإلهلاانهاالّه"ية3د

.88تة3الأمراء-ورة(1)

.28إ"فاطر-ورة)2(

.381يةعرانا!3-ورة)3(
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5)2(،اِون"ماإلاررقاكاوما05وقال(15*قيلرن)اقوملاَياتذللافىإن8

أمةلأ)ط-رءلىإلىدأءيةًالإدىلم!مصرنأنهـذأمع""صورف!مف

11شأنهإهمالأو

اكايةأ%ازتهكل"*هل6وا-دأكياةاالإؤ-ان!سممهبمLالإيىإن

فيه.يم!مقاماكرواقاءتهالو-ود،ذاyفىالإز-انتوازن-"ظ!،واحدة

سىو"وة:ور"لأزو!!،وتهةليمري!..وؤلب،ع!لوالإؤ"ان

..إصخطو،رضىو،دركو

جارفةد،قلبه*طلوء"لهإُ*ءلةيلصوفابمونأنالإرهانارأدفإذا

وجودهاءلىالخالى0وأد-ل،نفم!4على

نفسه،ظلمفقدعةلهويخلقفلبهيفتح،صووا"بمونأنار)دوإذا

أجنض"امنقرياءناعاوءطل

تأهلاته.ؤ،يسهاصاسوناته-دأروبمدركاتهلاأ-افيؤم!انإأيديرالإسلام

فىوعاملا،شهاعرقلبفىوعاول،ء"صوفروحفىفيلهوفايريده

11قىانءرأبفىناوإؤ-ا..عابدءوقف

ذ.5بياإنماأ!ممانإةكل..ءنهاالصهـيمفىاطدياةواقعإلاه!اوليس

..اناس1فىتختافالتى!أطيوأتهذه،-ممهبو)يمن..؟!ااتالحهيى

اظنأإلىيدءوسببمنهناكليس:،اة:ال"لمالم!مهاةياممهوفأثةول

،وا"دأصلمقين!مان2ماة،ةبالضمرورء"ضادأنوأ)بدا!ةأ)وريهربأن

اجزهاطة"قةيدرك-ا"ةلا-فأ"دهما،لاَخر)؟لء!ماوكل

،..(1جماتما)فىيدركما-ا)قاب-لاَءروا،01جز

.t"إالرعدسررة1()

.43"%أارو"ء:وتس!رة)2(

.Vسافبال&دالإصلاىيكة-كبربدقيا-(
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،وش!وروادراك،وقابءقيل4المةممهةنيةالإأساايىاةفىءناكة)ليس

،وأ-دءرىفىتصب?كددةخينا!أوؤل،وأ"دة-"اةم!وإنما

ءهه.و"تباوبالو-ودإدرأك!،واحدةغايةإلىوتةكى

:الورلموىالعالمامام

-و)فينديرأنر.اللوىال!المإلىند-لانؤ-!تطيعفملوإ*د

وا،وح!هالناا*قوإ)يهخلندلاا:مرتط"ءلىيهن)و..؟مو؟""الظر

!ومعليهنهجموالا،الفلا!ىفةدءولا"4إند-لألا..و-دهابناإقلو

--3اكانيةالإأم!منهتدضلالذىابابامنالي"ندءلل..إلمت!وفة

،":اسمننا-أإليهند"ل-وحد!ءخمهوفوهاولاوب!ةلإسفىتهالا

نأنر-والذىالمأمونالمارءقو5وذلك..ءؤلاهءنولاهزلاءمقلا

...أثبتإقيثنو،أوزقيمانبإ،منهوال!ودة،فيها"لامةأْصءن

واعية،ذكيةوص!ةمعىاسضصحبأنأودالباب"ذأناجأنوؤبل

لابنراْمةة!ه!!لماطٌ..قالمارا-تسازعليمينطيبازاداربما؟نت

فيما:ثقولخدوز"

اسبمائناتباالإحاطةعلىءقتررانهءن،الفحريقينم؟ا-"قهق"ولا

ذلك،فىكرأويمهفيّحهر.كا"الو-ودتفص"لءندوالو"وف،وأسبابما

"دأركهفىصنحصر-رأيهبادىءفى-رِكمدعندكاالو-ودأنوأعلم

11ورأئهءنوالحق،ذلكفيلإفحه!هقتهفىوالأص..وردوهالا

خ)1(الأراد-وهاتفىء"-رهالوءودإلن!ءسالأءمّشئالأ

ءئده-ودالو"ن،ي!ةطو-د-ويىاتأعنتجىءار،اأى-الم!قيولاتو

،ئياتالمرص:فكلدهإ!ةول،الأ!ىو!-ذلاث..المم!هـوعاتصهف

وا!فة،عصر!أههلءنوالمشيخةباهلاأمن"قل!إلىذلكيردمماولولا

واالي.،والذوتي،والعم؟البر:سالصمعزهاببدالباأيةبمالأرالىوءات(1)
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؟4ءضى.لا،ا،صنافذه5ثباتإفىأ)ص!فةبونإاممغو،؟أفروالما

ادرا!؟.وطبهجة،ظر!

ةطة15ولالعقولاتمة!راَلو-\،فاهالأبرمالحهيىانةلولو8.

..بالكليةلديه

لأن،تنامدر؟ءيراكالإدرمقبا.ةسضاكةإ*ل،!ذاعلتفإذا8

،مجمولاطه!ر4jخاقالناسءنكبرأأفهو"لق،عدثةكأيوقةكاتهاادرا

.مح!هطورائهممنوأوّ،ذلكءنظاقااوسعوالوءود

منالشارعبهاصكماواتبعالحههـ،فىومدركا!ك؟ثإدرافاكم"

ىا-نهلأيةفىهك؟اعكلموأ،تكيىهادءإ!صحواة!و،وصلمكعتقادكا

.ءةلماقاقنعامنأوممع؟طاقوءن،؟ثاإدرعاورعاورزوقءق-إثارعأ

محيم،ءيزانالورةلبل،وهد)ركهاله"لفىبقادحذلكو)يس"

،والاَخرة،الوحيدأموربهشنأنلنىت!امعلاانكغير.!ة:نيةفا"كامه

ذلهثظن،طورهوراءماوكل،الإلهية"مهكلاتو"قاْ!،)انءوةوحقيقة

8ءالفىهامع

إدرأعنانمااقتقاءلارافىتحاوزتإذالأسباباؤإ*ل،ذلكتبينإذ"و

،الأوهاماءإيىفىأ*قلأديفهل،مدركةتكونأنعنجت-رءودنا،وو

وهذا،الأيى"ابادراكعنلةجزهـوا)!وصدفإن،وء!قيطع(ويرار

.،(1)إدراكالإدراكعنالة-ز:الصد*يقايئبعضءنققلماكلهنىهو

"""

ا-هل!ةلا،الرو"يةام!يا""أتلاقفىمعىيم?4اطالوصاةهذهعصبlء

.اوكفى،الر،اةهرزهرةقةأح!ءومماوإْ..أمرىزمماموحيدهال!قلإلى

انتإنكر!"لدنلامنلناوهبهدإئةاأذإ"دبناةدوشعلاربنا"

.،الوهاب

.043سظدونابئمفدء"ء-)1(
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لأوبُاباا

وجمونماا!نر/..نضالما!ا

-:الجمرلالظلوم

j;وا،رض"-مواتأسقأ)ئالأمانةلحلتصدىالذقالإأ-ان

الذىهذامناجهلولاأظلما!يسإنه..كلنهاواشفقنيحملهاانوالجبال

،وأ؟بالوالأرض!واتالم!يمااولأنوألادعا?لىالغرورءموةتحمله

منهاوأتمةقتء:"جمرتماجميعاعنهامجملوأن

الأكوان"صذهجانبإلىفالض"الضئيلالإنهانهذايمونوماذا

؟!الوا..لأرضوا..ات1)"هو00هادواشرات"وقوضصامتهافى

":الاءفىوذرة،.!كرمنةطرةإنه.

نءأهـو:الإؤم!انحملهالذى،المحهول"هذأعن:إ-ألأنولساثل

ماهو5"اكوهل؟وا؟باللأرضؤاهواتاسهاضيلهعنت!جزء!يتالثقل

؟الو-ودءلاْلىكادالتىأ)"والمتلايمنوازقلأكبر

كأظخلاواصحة!ساء"فى؟"الءرالاَيةإ"تهمأقهـذاءلهوالجوأب

اتامممهوعلىأنةلأمااعرضنانا!":ةولتعالىونهءجافاقه..تؤالإلى

ءنالأمروحمهب..،ء!اوايىفيةنيءلنهاانةأبينوالجبالوالأرض

نألنافايمراوالجبالوالأرضمواتالميكألتهلهألاو"!ثقلالجسامة

"ريم!ألانئلام!او،حناوْةلهالاءرذا5جممهامةءرىعنهذاب!دز-ال

يفوقو،حديراوزكلالذىاطللهذايتصدىالذىسمانالإةهذاما:هذأ
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لمماالخةية"ةوىمناقاطافيهأودعقد..2-رخكأهو؟ةلموةص

؟ماذأام؟الخلوقاتمن)رزدير.جمفى

!سهلالإزرانان؟ةولولا،ءليهفيءبفلاالس!ؤل"ذاوناع

..اةةثلأءالبهـذالحل!"ؤهلهماا"وىامقكهإ،نهفىيرء-لاولأ

""به!ا!قدنهةاٍ..يمنلمأمأقهكألموقاتأةوىالإؤ-انةءواءأ؟ن

؟ن"إنهبهاالّهوصفالذقالوصفباب!ذامص!وومضى..برعلهوا!لقل

وهو"لاصؤااهذاعنأب؟وا!*طيةاصفلواأهذلةإطو،ابمولاماظلو

الحمل!ذاعانقهءلىأقىاالذىهـوقدرءاوجملهَ)ةفم!ةالإنسانانُقا)م

هذاشأنءنماذاكان:و5ءةايبرزباؤ"الجديرأل!ؤالانءإ!.."؟قيل

ءأاظا،إكأ4اقلكأفلاكانوهل؟حملهالذى"صبههذأمعلإنسانا

هوما:lه!ذالأل!ؤيرلىهأن"ذ)منوأوفال.؟!اءض!يعىيرعايها

؟والأرضروالججالأل!موأتاجؤ)آأجمؤالق،لأمانةا"5ذهأؤا*بهأ!ذأ

قءكانأئوأ،يمةاهعر1ألاَيةايهاإأسارتألتى،الأماة""أما

و)تت،.فيهاينالمفسر2راءأ"تلفتةقد13يحهاأنالإنسان،ؤصيب"

صذهإينءنأوشاننىعلى..ه-ذهالخ!فلو-وداعرضاناريد

،؟؟فأتأ"أن!اإ""اهلالرأىذلكوبم،،ا*ةلأ5أنماإأ)فاءلألراىالآراه

إينمنانفردإنمافالإؤهان..)؟(أل!با!عايهاأوّقلتهن)التىالةرائضاو

امةلأبمذاذكانْ،ةل!ةبا-؟بالواوالأرضاسهمواتا-االّهكألموقات

اوّخاي!"!نأناصقا*قيأوبهذأ،21لوقاتبينوحده،لمأةريدأ

فىامانةم!،ءم!:ولي-ات5أو،؟ليفء"بهئناطوان،الأرضفى

ءم!نلهكانألرعايةإص!نةإن،غارعاحقيرعاءاأنعليه..ءنقه

؟العذأبوسوه"*ةابءست!قاكانوفسالمهاهإنَو،الجزاء

مثعر.بمالراالجز.ي!؟رعايرنةسر225ميالثاكالجزءصثرابيتة-براظرأ(؟)
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صذه5ءير3ءركا"ةاأص:-عفد،امقلأ"ب!-ذأالإأسانإننقول

قىإ""فىكأىانسإماوء:ره،زم)0وفه"،إرأدة"له،جيمماال!ء%ت

-يىاناليسو،-ياةولائه"سلا،تجغادا)لممسإ؟4.،الحياةششون

اإرادةولارأىةل!،اياآ!ر؟تهينءرفيه"ت!م

5-ذأاسة"قوبه،الإأسانفى،"الأ!اطافبهو،ال!فل"هـذا

إءظاميى!ىودلهيىبواانث!الملافأصعايهبهأق!ت!ضلالذىيما)تممر

ابى50إبرلإسإلاجدرأؤمبلادماس!دوائ!لدلإقلناوإذ":وإءلال

أ)ىلةا،نزدهذهمنوارىال!ر!زلةفأىينأا(،".كانرهنوكانوأستكبر

ين؟أمها"دأالصافينهقامالإنمهانءذايردىبينام"يمرئ!الملايمابقيوم

وا-صنهاد!نونحمأمنوههكل،لازبط!نمنكومةإلاالإؤهانوما

اة!ع300وأضماأفهخلقصاراكرمإياهاللّهصلّ،االخا،"الأمانةهذهمع

فىؤطفةج!لةا.ك!طينمنسلالةمنالإؤم!انخاقناولقد":"كالىةولهإلى

ما،ءظااضغةألخلةنا،مضغةال!اقةلخلقنا،عاقةالةطفةخاقيناك!،مكينارقر

أبمنهو،نه"الحيوأصورتهفىفىلإزسااقأس!هوا!ذأ،.ءأأ)ظامأبمهىو

اصةلاةذهفيةتةل،العظعنهمر4عل!دخل-اناء-!هذات!اوز

باركفة..2خروخلقاانثأناهحم.".ا!إؤهانإلىأنحهيىمن"أركبيرة

لهمهممردتالذىالإةهانءوالاَضرالخاقخذاا"2(ؤالخالقينا-سقاقه

االأرضفىأفهخلإفى"يمونأنوأس"(هلاالائ!أ

:و)بتلاهامتحان

خاقن!اآنماأالحسبتم":إلالح!كةالفريدأطإقهذاالإزسمانيخقولم

.34:ا)بفرةسورة(1)

t.1،المؤمنون"-!رة21(
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يمونالدورهذاوفى،اط"اةفىؤديهأنيربدورةالإؤسانء.،1()عبظ

أقهأنإياهآإقاهاالنىإفالكاهذهقييه"ن!!موصاة"الأولاد؟نللعقل

فاعلين.عايهالايىتفاهـ4اإلىءو!ليدو"ا:اسافى)"جا:وهااسماهامقور!هله

..عة"ن!وأماتاركين.بهامروأما

.،هأنووأمرأوفىصورة،نمهاؤلإء"داإدثهنةأمام!،لهفا)ت!"نمذ.

..طاعتبماءنماء*طى3اوث*ط،برأيهزم!افيفارو،ك!قيلهإلى!صف!ا

..وصلهسعيهلىكلو،جهوء!اص"شر)مكل.،نمرأكأ"لمةوفىوالناس

،ومعرجءيمومسه،رعاصوءطيع،وءذءومإثنبرودالاءت!انهذافىو!

،2()كاتهشاءلىإهملكلةل":سومقصوءصهن،وصالوم!تد

ةإن،اعقلأIlaصءجم!دامماح!نالاشهذاءنءفرللناسولإس

يتركانالإأمهانأءب".اور-ءإلطصورفع،تح!مفكلبهزالزال

فىىلاشا،.1)3(مهوىعاقةءإقزئُ.ثمكانى!كلمطفي""قَءلمةإاهـدَى

إضافةإلىآمفيرالة-ويةهذهأن،كاق"آعالىبرعدةرله،ى-وةIآعالىقوله

إضافة،أخلقأفىالإضافةهذهإن؟أ)كأ)قصليةةوقالإأ-أنإلىاض!يفت

أير"مب5؟!"الىةولهءهنىفىءنهإقهأبنعباسرءفول4ت..بلار!بيمت!ر

فالإزران.ينهىاؤمرولاُأىلا،سدىيترك".،"سدىتركأنالإزهان

ا!ى.وأالأ"رامانةليىءلخلقإنما

والنهىالأصدلالة

اكىوأا،عص-ظءة"فإن،ارأدةرءةللاأوقىءنإلاقغ':ولإ،ؤمس

فىكيانإلى*يهونلاودلكتهظذ.وتمضىوإرأدةاقدبىويننعق!قتطلب

عنالايمونلاوذلك05تهس!فهاولأءورا"فديرفى!كل-آ"وله،يةذأ،

.ءةلءنإلاإرادةيمونولا،إرأدة

.511:المؤ!ونسررة)1(

84.:ا!صراء)3(-ورة

.:38افباتسورة)3(
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؟فوجمدتاواهيهوأالّهأواصفىل!طفمارتوقد

نحلوظتهءنيشاهمنءلىأوامرهياقىوت!الىه"انبأقهان:اولا

..وجمادو"ديوانبنبؤ-انمن

الإؤسانإلالموقات21م!هإينهـقن!،ىلاسهيممانهأ!هأن:وثانيا

ولا"كى.،تؤمرنهافإ-ؤسهانلإاعدا-ناتالبمجميعماأ..وحد.

ن5اكةيريدحميثه،.ذلكمصداقىيرأقهفىع!ابقيروالذى

رنار،ومماءأرضمنأبمدعا)مإلىصادرةوئ!الى!:حانهاقهاوامو

أؤلعى،!اهيراو،كماهإهىإأارضيراوقيل،:شأنهبمل"ول..وجهال

اءسؤ.اؤملىامتوىدك":نهدس:حاو!ذول..،الأص)1(ونوالماءونكيحغ

اتيناقالتا.كرهاأو!-وعاأ!ئياوالأرضلهافقال،دضانوس

.،21(ئعينطا

ة)نا5:يذولو،والماير)3(،.هم"بئأوياجهانك5:سبحانهيذونمو

.،)4(إبراهمءلهوسلامابرداناركوفى"ا

أقد!!،امماء"فثلا،"!ىصورةءق?لىأن5نالأو.أمركانفمزه

مماهيااو،ماءترصدلىلاتالسا.":بمذا:"غ!ىصورةفىلأهرايهحةق

ا)نؤى:بصورةمم"،نبلي*قهقبىأوالاجهالفىالأمصوحكنبلاظ5،تمماردبلا"

فى:الأمووعذاك،4طاءتصضجىتخرلااو،اٌأعصلهلأءه!ءىتا-:ال"

صهورةعلىفيهاالأسءن!قق،إبراهيمعلىرمهلامابردا!وفىناريا"

.ذا5نحواو.لاءنمذيهأو"أءيمإر!فىسنءردنلازاريرا":اغكطا

.،4:د"ورة-و(11

.11:ف!لمت-ورة)2،

.01:هـ:أسورة(3)

.96:الالياهسورة4()
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مه*-ف!نم
و"كى؟الأءربينا)فرقام

أيغىووأقعالامروأقعإينن!ةرقإنجاكأرلأهـذافىأنن!اشكولا

تهاوي!هاصثءنلا..أ)غىأوالأمرإلمامو-4أ)ىالذأتحجتءن

صورإلىقبلءناشمرنا،؟وأ!ودابلأوندي!ءدلو!كافإن..ءدلولهمافى

..اغىأصورءنا)13ءُف!اومالأمرا

وءيرأ)"ا"لإلىتو-4أنىمنامّهمنإصادرأالْاهرإنؤلمهافاقد

إذأهـذأفلم..و"دهلل!اةلالايوجهفامالنهىأماء"الممهوأهءلىأ*اقلأ

؟و)ءدأانمىوأالأمرمدلولكان

و"!ان:مقهنالينهماتةحاتعفرقةأأنهوهذأفىوراينا

إلىدءوةثمادأيمونو!*الىس:حا؟4أقهمن"صادرالأمرأن:اولا

يثتسرو5فإْكاالإ؟-طنغيرإلىاصدرءكن4وأْ.،الما"""الأ!ال

نزوعالمأ"ورات!ذهيمونأندون،اللّهيرثد!ا1)ى،يةال!اإلىللمأءورات

أنهى1أها..عايهطب!ت،الذ!اطثر!دائماتهاءالأن.أكايةاهذهغيرإلى

الذىألوضعءلى!سر!فلا،نزوعولا!اارأدةلالأنهاي!اإث"وجهةد!

اد-إرأدةإلالأنهاء""*؟لوهذأ-ارأدتولو،"عاأوّأظ!ا

.:للمفجرة-ئنتةا-"افى--ئلالةطفلا..المن!-ذةا"وهّأوجدت

الذىاس!ناغيرءكانازأخذلالدكريهىولا،نكم!منتتحركطلا

إللأموك3اناةاكناتاذه5طه"ج!من)؟سلأنه.وه!ذأ..ة؟أنت

إلىتمديردكإن-الةجوزمنقا:لجمع--لكيرزواعن.لهامحرك

)،"*الصصا":قا:ل!كأوكوتم!حبهاءرسىأ

فإنماوصمهمنلير"ساكنالجادهذاوتعالىنهسبطاقهأمرةإذا

أوّيدهيرالذىالوضعإلىألس!ونصالمنكأوله"ىىاللهوةدرةر..tء
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فلاءتوجهالنهىأما.،م!نم!نإلىمنةتهقلهإلمط"ص!رسىيدكتمد؟؟له

ؤلنا.؟بم!ركإلاخحركلاسا!سناسيمالالهاكنلأنله

الخىأما..ج!دإلىيحتاج..!ياإيجامملاتنفيذهيرقضىالأمو:وثانيأ.

فإن،الجادإلىجهاصتوالأصةإذاكان،ولاجهدأ،!لاتنةيذهقتضىفلا

كانوإذا"االّهمنوير!يئه،علِمنعليهإ"يضالتنةفيءقتضيهالذىالجهد

المنا!الجهدذاثهمن:زلانلهبدلا؟نالإأسانإلىمتوجهاالأص

..لأمرالتنةيذ

فاء!تثال-الإزسانوغيرالإزسانإلىمةوجهإنهقلنالو-ال!ىواما

عايه،"ةائمولات!:يرللرصحفه"لاجهدسواء،وءيرهللإؤسان8ت!بةاباإ)3ى

احمتاجفلماطبيع3الزمتلوأسانإوءيرأصهاتإمقالبما"تاتوكل

عليها.االّه15اوبمدألق!ح!اعلىلثقلهاإنذارهوإنماوالنهى،كىإلى

الوضععناطروجيراولالذىشال!إ!إإلاالتحذيرهذا"لةوجه!لا

.الإنسانهوالبماقوذلك،لهاقهارتضاهالذى

-الخروجصاولانويستما!هخ-يحاؤلءنالبماشاتيينمقول!س

.الإزهانءير،عايهاللهاقامهالذىاطيرونظام،حون11ده!نءلى

01الإزهانمصيما:"pوءلد

يظلان-صالكلفى-يرةىولا،)طيرطرثقعلىإت"يملاإنه

كانو"ذا..الخيرقطربرافي"إلىنوازعهة!دء!.،ا)طريقهذاعلى

النهىرُنذُس:حمانهاددّهمنءناقىالذىالخلوظتبينهنالو"يداار"و

االّهرحمةن5وذلك،أ"يراتقطرءلىتهفطرمعءمهتة؟ليظل،والحذير

بعياد..والظفه

الأوامر!ذهى12ولاىا،الأمانة"إنةقولأنمرابعدوزستط"ج

..اهةلباجميع!االخلوظتعقأنةردأنبعدربهعن.)قاها"ىالوأسو

(وأرورةضا.-3م)
http://www.al-maktabeh.com



3-لأئم-.

و"غىالأمر"نكللمدلولف!مناهالذ!اةلمماهذاهنوزم!ة!ع

مأ"ور،فهو..للإز-ان-4بالةا!ىواالأصألمح!"ءنذعرفأن

مة!اولاتجدؤؤءر-ثنفإنهاا-كارراتأخلزفعلى،بهاءرما""للاوقد

تعالىةةولهورزطيافى..به"ؤمرمااءتثالعنب!ايئر!ما)اةوىهن

أوكرها.،مميإطوعاوللأرضلهالفقا،د-انو!امطهأإلىأ-توى"ثم

الإأهانأما..اوكرهاطوعا..أتأ!انوكابدلاإق".،طاْكيناتينا)تاظ

يرلمؤمر،إنه..أوكرءاعأوعاإن:ص"أ؟فبماكلاالتىءرا،هذأامرؤا

وغيرهما،لأهروالأرضاتالسههـواما.يديروجهاىءلىالتنفيذلهيقركو

ءمالقة،استجابة..عنهء*دىلاوا!دذوجهأءرا!يهماإإصدرالذى

ا،ئهينطاأ!8يا"ةجوأبهماكانلكولذ،.أختيارولاشددال!

إلىالإرأدىالت!ركقلنا؟شأنهمنلأن،للإذ-انوحدهيوجهوالنهى

اهر1)قا،ألتهح!ودمجاوزةإلىبهتخرخةد،اطركةفىيةأطروهذه،جهةص

أءور،يفارقمنفيملانمالايرأجغىإلى"ء"أنمنبدلايلثزءكا.ف!نان

ؤالخير.اطقطرثقبما

وجهةشجما4كاالوجودنرىان،الةثمهذأظلفىفاأوأ-ت!ايم

العالم،ذا5وسذو"دهلَمطفإنه،الإ؟سانماعدا،اطيروجهة!..واحدة

-لافءلى..وءموجاصماءستة..وها؟اصاعدا،اتجاهفىصيتجه

.ابدا!ت!اوزهلاواحدأق!طرماتزمةفإن!ا!هائناتأل!

واحد،قطرفىةشساتج!دءا،شلا،"ا!للةيمنوانات))ء!هيىاذ!ءذ

تةحوللمانها.أليومإلىوجودلهاكان،كل:ذعليهكأرجلمزظاماوا"دأ،ملنزمة

اذلةإن..جماطتهافىولاأةرأدهافىمثلا،لالحم2!يةإلىح!4كا3من

الوم،بةدماوإلى،الىأ):ومجودلوافىظهرانيوم،منافل؟"عالمهقأحدةلوإ
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وءوفىمنالحيماةش"به!تماالا،افرادهإينكأاينفيهلإص!لىفافل

والأنثى.الذكر

فىأقكاره،عالمو"د.إزمهانكل..تقضااضاأعالمف!وذءانل!اعالماما

كلفى؟ملاتفاقاأوإز-انإؤمممامميمّةقادطو!هيهات..ناتهوو-مبا،وعواعافه

أعنةلجةسممئاالّهءصماولو،جاهِعماو"عبميثممْإ-كلكب!لياص-غش"("أوعنزعرأى

)1(،مئَثاعميخماليبلوآوابهن،واحدف

"صغير:العالم

نفمه4إلىنظرقد،أجيبانهفءووفى5اصكيرأ-رمهفىهذالإة"ان

قلا5دا"لهفىوجد.الأشباهبميمءنيختلف3-رشيثا!انهفىةوجد

وجد،ترصخهإلىيضر2او1جنا"4تحتأاو-ودأتاطوىانءإ!تدره

منيرثاثرزظ"كلفىصنهقيهمل،معدف!4ةالةوءوأمئف،مدرمن!ةوى

!ث*لءذاأجلءناوجردهفىدجدإ؟هانلحظ"فىكلفمو،.كانالذى

وأخذت..كلهالخارجىالهالمإل!قاءالماهاوءدّنةمه"ءنباليحثنسانالإ

..يهيرهتهوونانالإبمودمنفياكبيرأجاالةممىوعالمهالاٍ؛اندراسةء

ما؟الوجودفى;مبماما؟نفسطءا؟ص"روما؟عقلهما9الإةمطنما

9الأح!أثمعشأنهها؟اإوجوداتازاههوقفه

؟ثدعاو؟قىةيمايةا!هطلقاحر

مممب؟-رفعطكنأوإرادفهزصادمةوفهئاقن1

عةولوءيثنىانالإفص-رزلنمادا،كانتعرءاوكثيرالأسمًلةهذ.

."لإجنةيهانتهطمندومة.ثاوحدقديماوالمةنمريئالةلاحفلق

تصةناالقم!.،.وجبرص!يارهوأ،وقيد.،نسهانالإيةصوموضرع

،8المالدة)اا!نررة
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أبى،اوالالاختيارالقولكانإذ،الإنسانصلدأرتالنىالمباحظهن

ومنا!"و"فدرالقضاهمبحمثفىأ!يثيات4حيفهو،"قسرأويةباطرو

ولذا(ثذرملوةأقىلمارهمنكلمنمإعفائعلبلو،بأفعالعلالإنسانعلىاور-حل

ئممانالإم!نلنرى:والاش!يارالجوموضوعصدوقفةمقلنابدلاكان

هنيىليئايمنعبملابربرءقينلملوأم،إعلا.ما؟"عليعلمرحرنل0051كلعلما

؟ألاختيارهوفىولاالجبرفلاهوفى.وذاك"ذأبينهوأم.وتقديرإرأدة

يىصنرىا

...
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!نحإربجُالا

البداهةمنطق

هلة:الةفيةهذ.فىالفلاصفةو7راهالدفيمقرلات-مؤقتاندع

،ا!ياةواقعمنوذتملى،النظربظاهرونأءذ،؟ءبراميضرالإنصان

.ألراىفىتفا-فاوالبحثفىتع!قدون

نجد؟فاذا

يبدو!الاتففى..ا-دألوبالإؤسانتمرمتغايرةأحوألا!ثيرةبردإؤنالا

واه:مبالي،صعبكللهذلقد،-ودالوفىهشىكلوكأنها"وو-"الإؤسان

و!بدو..والةوةأصحةا!ابايلهكأمعحينوذلك..مستحيلكلله

إسارته.ورهن،يدهخصمنجميعأوكأكالهلأحدأثا

منلهيريلا،هـتم!لمهاإلامزضعي!االإنسانهذايبدوصالاتوفى

(دنيا.عنهوثتغلى،الحياة!زذلهصينوذلك،ولازوة"ول

لامحططان،يةالحرمطاقأعر-)م!سه-الإؤسانيبدوالأولىالحالاتفق

،شىهكلعلأ)قلمرةف"فىء-بإنه،علإ"لظروفولاللأحدأث

ته.قوونهساطااوجفى-لالرلةةوتلكو،1،لامستحيل"،بليونأ5ظلهاقبلومن

كريشة،الأزدأريدفىلعبةنفسها،الإؤسايرى،أثانيةاالحالاتوفى

.ىو!نزَ،قيذل،الأحداثيدىبينالرياحمهبفى

وشضهاقوتهحالقفىالإزرانلمواقفشواهد!يرةالتاريخويذكر

المقنطرةالقأطبريدبهبينووضع،منهنعد"اقهخولهجن،ظروق"
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فين"،بنةمهالعجبكيافهوهلأ،"*هـوربهأئيبى.وال!ضةالذهبمن

صلمعلىتيتهاوإنما"عليهوندمها!هفيصل.يذكرّانأرأدلمق%وابه

،11عندى

ورأهقوةالرجودفىيرلم،الأرضفىلهاقهمكنخين،وافروذ"

ويةول،اقهإلىةدءوهجاهه!ن،أهمبر"أِأمّةفيءلىرد.ف!ن..قوته

،11واميتاحيىانا"ةرده-كان،لمجتو!سيالذىربى":له

مظتوناتببمو،مغروراد،...؟)وّمع"له

صرسالهإبقان،هامان"ند،،الأرضملكلهذلوتد،"ونرعون

11الأرضءلمكإلىا"صيا.اطك،ليضم"هالمينربالىفيهضعد

،ألىهـوأتأ!ىياب،الأسبابإلغألعلىءسحابنلىأمانهاةا:لظ

،اطاةومألروحوبا*ت،"ب!ءليهأولقذافاٍ،ءو!ىله2إلىفأطلع

!3،1منت:تآل"

فاوإ،ا"لاطينوأايوكامنفيوا!بارشأنالط!اهّءذافىأ)شأنليس

افيرضيخرقةيبماديممةىيثبابهفى..الإؤ-انبقمنفودكلشأنهو

غناهوفى11الحظ!تهاءلىسيرء!دأذلةس!يوءص"وفى،طولالاروايبلغأو

نأيىكىالإزرانإن".الدمخوثالل!م؟كلكاسرجموأنإلى!ت!ول

الإأممهانإن.".والزهادأنهاكا"وبيابسةةرهوفى"أست!ى7ر

،اصولمعأأطير"مم!اوإذ،عاو-زالثمرء-"إذا05هلوعاإقُ-

يرأ-!نا،،وءم!اَ-ينامجنريرةكاالمةالأصواللنافىهذه.ويي!ألإؤسهان

آ!ظروفوأ،بهتمرألتىالاحىوال"-ب.ءرةوضاض!ا،مرةوور!تبيدأ

تلا.ص")اأى

أخرىفاق2ننظرة

،أخرىفاق2مقإليهوننظر،للإزسانالداضلىالإحساسهذاوندع
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:ننرى8.بالأ"دأثو،رمه"،اط!ياةخواقعهفىاطارجمقإليهرظر

يرىفهو..!اوتقديرهياءالأسنظرهفىالحريةمطلقحرأنه-اؤلا

يد-لأندونا16كل..ء!نه4ويرددءوقة،4فيءصلحتهيت!رفوالشى.

فىحر05"يزأنبأىالأشيياهيننانفى"رفمو..الخارجمنمؤثرتيى

نإ80إوضأ-يرأ"ثىهرىأنفىحر،أوقبيهحاجميلاالوجوديرىان

بهاوط!ط،سرمم!ابههادرةو،إهقلهالأمورة؟س.،وحدهاليهذلكدّمرَ

أملعاإلىممرةافأنمطءنالأفمياهنصوراتهنهلعاوللحين-وثانيا

تقمر،كاأنيريدماإ!نوللنهتحرل،"وأ"ل!يرةيجد،وارتفييذاواتعا

ءنهقرفهاو،غير.أيهإإ-قياو،الىفبلوغعنالش!ميةءقدرته

أبة،وألهر،اودةاوصلات،وال!رف،نونكالقا8.بيةاداوماديةةقو

،الإؤمملانيةحرمنتحدصواظهذهفكل..انلاولوبينبإنهرلألمجاءلا

..نوازعهلهوؤلمشاه!فاهكافاتحركأوبينبينهوكأول

له،اةاءراصلحانهافعَرَإمراة"ن!ثزوجان!بدولإأهانقدفثلا

..خطهتهاإلى!ه:قهقدءيرهأنفيرىال!-!ة5-ذهتنفيذإلىث"جهثم

،قي-""ريتهقيدودكنه،-رإنه..طمابتهاتقدمانتهعصوهفتمونحه

لمية.دأو،أ-تماءليةأو4الدبهلاعتبارات

لي"،إبتحرللثم،لهالهملتهىوير،ناجاص-لاالؤسملانيرىوقد

jaو،:ا!يهو""هـل.."رإنه..مثلامالااكاثرمومقعنهفيدفعه

.وهكذا..ء:"أقرىهـومنلجهءإ؟ولكن،إليهالخطأيرث

..الخرىجهةءنومليلد،جهةمنصرأنهرلىهذأءق

منثحدألقالفيودهأ"ءحأنهطزى،؟خرجانبمنإليهننظرك!

جميهيا"ألةيودذه5ءنتفاتانخاصتطقد،ق!نمالاأمنتةوقو!"حر

المجشمعلعرتوزناةقيمولا،وضههىاوساوى؟وناملاحلرمةىليرفلا
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ا!اأفايةااجئس!ب!و!ثلةيةلونذإلو..بالناسبما"شالقامباءلىلصلاتولا

بريدا

اطياةقيود.نث"ةإ"ون"!ن،"ناسءنةيرعبهاث"يشعهورةوهـذه

نة-د4ؤا"ةا4إندءوا-تماءهم"ذهبههبل-اعثرأوبطربمهة-

،وده.ويسه"قانيجبافردأبأنتةادى1)!تى8الو%ودية"4فام!فىيم

يم!يروان،عةلهء)؟؟لى؟ية؟شا!أنإلاالو-ودذا5لهيتمةقولا

نوازعه.إله"ماتدءوحسب

ممف"ومة:ية"ر

يرنطلقواناطريةهذههنلقيقأنيىءمايعإؤممهانكلانتمكولا

هنيلأ،منكلا!تحللىو،ءلقكلءنقيرىانهلإن.إصاءمايههس

.ما"تزكلءقمالقثةو

ةاطرط؟تهوأسزذه،ءذهبالنه-"أرتفها.إذ)ذلك!ة*لأنلهإن

"ن!بذهانإذلابد..اها!ىفى*؟!شأنيخلا"ذأة*لالذىوايمن

تلميهم"لذىادسهأالرلىةايسباة:ا!!نهوىاطاقوتهءلإ"ضء"راو،أبرءهمع

.لهم!"ابر*معفرهنكااافاالحدود

فالاقىلاكاأ"لموادهذاإممهودهاةحي!فإن..دهذالايسفلةقعالحياواان

.و"ة"ادفىلالالاثيما%رفيهاوءم!بح،وةىأةأكأء!اصياة!،للأفرأد

افترى..المىلمكهذايم!لمكانيريدالذىالإأ-انفإن،هذاومع

بينرإ؟:"كأولعةيرةثلا-وفهناك،ص؟يديرمالكلمستجييبةالحياة

ةرتالذىأطأر%!هنطأذا5بىالعرعراالشه-لييمأرفد،إصغىما

:فقال،رءجاتهمنكثيرأالإذسانعلى

ا"ةناآثت!ىلابماياحالرتيرىبدركهالمرءبتهقماكطما
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ةوالأ""يارابيفاسفة

فىنراها،والاختيارالجبر"ءثكادةفىألىطءمةالنظرةهذهو!رك

لة!تفداك!طةءذ.ان!ثكلاإذ..يئافكروأالفلاسفةتدورأت

لخيالوءسر-أأةلا-4!ةألمبا-ثمادةنتف!،القدممنذاليهاا"ةولأ

..ا-فراءا

قوةالإزوانورأهأنيرى،الجاهلىالش!ءرممالىابىبنزجمرفمذا

اتطيعولا،يثيئامة!ا،لمكفلا،إ"وكافيهتت!آو،،فاممهافىتجريه

..رأىلهيمونأنيخرمنالو-ودهذاإلىالإؤسانيجىه..حولاعنها

زهير:ير!ةول..إ"تشارأوإ-تأذنأندونالدنهاهذهمنويخرج

"صبمن،كأواصطياالمناSر)

فيمرمية-رتؤطىهو"تءلته

اذ5،ىماةإواة)يا!5الم-راعرشا.ثطو)عرا!فاأصورْوفد

بقولا:المعنى

أتيتوابىأينمنلااءلمجتْ

فمفيت...هـقاطرفُراىأبصرتولقد

إيتاأمذأ5شلمْتإنءاشاوسأبقى

أدرى)"ت..يقطرتجةت؟كيفأبصركيف

فديمامأجديد

طلإق"-رأنال5

نفقاثدأناكل

.ادرياننىأكأ

الو-ود؟هـذافىأؤا

؟قيودفى،ايىيرأم

مةودأمصإقىفىممى

-)أدرىلىتولكن
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يصونكادثوبفىالزكرةهذهصهور!صفبلومن

:بفول.هظس!فة

لهذباأخُهئرتمهت5واى،ولونحيرءيرْفىّماعلىُخلقت

11الم!!ب!اأنالانعلىوقصرأردولموأعطى،أعلىَفلااريد

"ظ!ام!وفأمهاعرأنظرءنو""در"قصاءءمهكلةتفلتانيمكقولا

وانهدهنالأ-!رالجا؟بتمه"لإمم!لةاه!.فكادإذ،أ!رى"

هذهإلىالإشادل!"نالمزومباتأفى!يدةتخلوولا"،؟د،اللنوهيات"

ةوله:ذلكوءن..تمري!ااوتمهيطاككل

'(سحبى)الَ"تَدياناوثهكودكنبراختيارىالمنيةاردولم

رءب)2(بعدمضيقفىفأسم!نمحلىأشكلمجرتولو

"فضاه""طمثفكلةانْولا،"ث،راءعندوقفتنامايلةاناريدولا

فيصاامصلولأ،"عظليرضىلافذلك..الخيالهعرضفى،والقدر

فيهااأطقوجمهعنيم!ففهاالفلاسفةصفيدولعلنا..مقنكل"حمقيقة

888

:الفلاسف"مع

هذهوعلى..وروحبم"دانهعلىالإزهانإلى"فلامهفةمعظمإفظر

الجمربينءوق!"وضاص"،؟"انالإذ"عالمءلىف!ركمتدئالنظرة

.والاختبار

طبيعتين:ذوالوصفبهذافإنه..وجمهداروصاالإأمهانوإذأ؟ن

مادية.وعأبيعة،روحميةطبيعه

.خهـاروياوول:ة:بات8(1)

.01لأسأوذجزء.اللزوصيات)2(
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ل!"أوا؟م!-دا؟شإذأولءنه.ةطاقحربطبي!تهوألروح

..ب!اوتشكل،المادةاقيودخضعالجسد

طلمن5ا:"اجاهرو"او"لْان"قف!ذا،حرالإز!سمانإنقلنازافاٍ

.حدودأولضيىديخفعلا

مادةءنو5بردأئهلأن..أةفا-قفهذا،م!يدإنهقلناوإذا

في(وسفيا؟م!دهذائساةدإما)قاورؤحه،غلإظةكالثييفة

معأاءهيدحمرإذنهالإؤسان

..وجوهإلتهحوفىالإزممهانإلىال!)-فةنظرة!هذ.

هوالانسانانيرىالخما"بابنالدفيلسانالأنداسى!ألفياسوف

:ءقيول:لشء"ىيرصوالصلأونءنفه"،صغيربهون

والنفس،أ!لاأالروحءنوالروع،"ة*الأ*ةلأمنجزهدأل!ةل"

الةةفىهوالفيضوهذأ.."ةياص4أصورةأفيضمن،و"قلبلممااقةاالنفسمن

:ث"ولثم،2(والنفس)والروحالعقللفيضالقابلا

امح!له،إلى!وق،الةلموىالعالممننسض4الإقسانأنهذ)منفتبين"

يقظةءق"ن!فسفىبماأعلىإلىنظر:ونظرينج!تينلنفسهأنعر

.،)2(يةصايعاضاءرءنفيهابماأدىفلإلىوظر

جانب:الجانبفىهذينبينمتردداالإأسانيرىأفلاطون؟نوقد

يخن"صافىيرتحمصكبةإ-ائقالإزممهان4وإشب،الإشافوجافي،العلو

..اوويى"المشاعرألاخريمثلو،اللبيلالمشاعراحدهمايمثل،يريننار

هذاهعودكنه،يلموكهفىالمه!ممموالإؤهانيج!لالةثد"وهذا

.01ص/بابيابئعندوالإخلاص1لأفل!ة(1)

.01صال!مايقلاصدر21(
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،يساراأويمينا..المربهةقئفونهاالقبالوجهةالأمر2خرعكلمات!مأ

.8الإزران،أقال!مامناقوى،نارييننينحصاوةبردةمنطلقةفإظ

ءلوكه،فى"را،تصرظ""فىنحتارأالإنمهـانيرىإذنهفاٍ"الفارابى،أما

فىمقدروالفمىكر""فكر"صلمنهوإنماالأختيارهذأانيرىفإ؟"

حر-ئالمهكذا-ظلاؤ!سان،(1)الأولالهقلمقوونحىِ،افهعلم

.الباظنفىهقيدأظاهرأفى

:الانسانو-ريةالحديثة"فلسة!ة

الحديثةالفلسفةيمثلمن-!ير،برحم،ؤن5يبمالأمرالفياسوفولعل

..ءداهاوتحديدالإورانلحريةهاير"صوفى

وهو،اقبالخايمانلإاإلىفاسةتهبه؟تهتافيكوف،جسىونبر5و

llعنالإ؟انهذاقيلقىمماإ Ilkجمانبها"ناطبيعةاا!يهإ"لقيهالذىةيض

بف+كر.الموجوداتيرىءلىءين"،و!ديقلبهالخ!لقفيرىوأله!رار!(،

فىكلفرأى،اؤمنةاإ!ا-فةأب!ذءالمادةإلىنظرتهتتأشولهذأ..وءلقله

الأءدلى.الملأءنيايهاروروءا،حياهْثىء

"لمكأ!ر؟تفىوأقعاهـمثلااءرارأها..-انiيةالإحمرإلىنمارفإذا

..حىفىكلالحرية(5هةيرىإنهإل..4وضهبمابم!مفا)ى

بهايميف،الحريةدرجاتءندرجةصّكاقفىكليرىف!و

..اللإمةفىوضط

.؟*حيوأنمجرد-حسونبرعند-الإزسانهللكنو

ءريةإر.الحيوانساشوءربةالإأسان"ريةرينت"رقإنه

ةولط:..ئيةتلقايةفه"وراطيوانيةحربر!ينما،رو"يئئيةتلقاني"الإزسا

،05ميالاءلامبةظةة1أهدأفىظرأ1()
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لم--5

ض!،لا!ىبيلروحيةثيةتاقااكانالوجد.ئا"رفىالنظرأنعهنالوإتما8

الحية.ا)صبما!ناتساشب!افتتمهأ)ى""الحهيىاْثهؤاتاقااإينوغا8إلفطالى

،لرأينااع!هإلىءنحأسفلهسلمالظورءلةظاِياألهلوا؟ناخوالوإ،

الإؤممهانوايهن،طولهاعلىءتدأنإلالا"-ظجمعإ-إسلةوثقةءاطريةأن

،11لمهلالم!تلكمعهاتتحطموثيالحالفىث!دا-قايظهري!دما

الوضعهذاعنوإرادةقوةمنله؟فيرخ!الذىهوالإة"انأنأى

فيها،المتحمَاك*وردفعة،الأولىالدفعةبحم!طهااء؟ئناتأفيهتسيرالذى

البماقهروحدهظلإز-ان":برءممهونيرقرلك!،ولا"-تطليعالضروجعنه

الحرعندألاؤسان"ءملإلىؤدىالذىلأنالتماور،الكل!"معنىبركلأطر

يقومأنيستعايعبها،إراديةقدرة"لديهأنعنةضلا،ء"-لى!طور

،(1)عنهبمفأوبالجهد

اطريةلاتعنىالإز-إنيةالحريةإلى"ذهبرجسرننظرةأنوطبيعى

أطريةف!ويرى،صكاهانيةالاأساالحريةولنىا،الأةرأدحماةتإوكلفىالق

تعبرولا..عالماجمادفىتمامام!قردةإذص.علىدرباتمتفاوتةالطبيمةفى

قوةنحتلة"الأ"يا.عالمفى!ثم..الإحياهعالمفىالاو-وِدهاعق

ا"طوراساسلةفىنهومصا،أ!يةالحيوامناررواندر-"حسب..وضَعفا

مممهان5:ةقول..يةكاملةحرنتكا..لإزساناعالمبانتفإذا..وألرقى

"شاملالعالمذلكويىطفىالحىنال!!فاٍوبالتالى،يخلقأنا!ىالبماس

..لحتميةةيهالامو!خحرةمنماقةيمثلآ-ودهالحتمجة-الذىالمادةعالم-

-وأطيوأن..عندالاأسان،والث"ورهى"ضرورةأ!لادةتكونالمعنىوبهذا

يةالحرسإلاإنالحياةحميثأن،منبهنمماتوفقسالؤ!.!اةوأ،الحريةهز

ثمكنالحتميةئمولو،لصالح!امنهاألاستفاد"علىوعاملة،ةفىالضرورمندمجة

(I)!69ص)براصيمجمرياالدحنور،يربسوفى"أ.
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اطرية2تلااسه"طاعةفى؟نلمانوأءيماإءضفىمتراخجةءرنةبب4العا

،.القيبيعمعصحيمفىتعمبنأنب

.."جدهـنصااناعلإ"هازرطوىكلفىالأصل!الحرية8:قولثم

ومايد*ت،"نحنءصدرهنماإوخماورةوقيمةء*ئءنالح!اةمافىكلالإس

؟(1و-نبدنا)صميممنياَلرمبوما،صا

نءفىالحيياةماهوكل-"نسن5ةيهاننعشالتىيةاوينبدربنوعناكان

نيءالحيلةفىماكلنيماأروهنهبمأءنبفني..ؤ-طدعنبسنب

..1)وسخيافتاهة

ألتىاجهلاجةالطهلمالمعاهذهعلىيةاطرثمار،برجسوون"يقصرلاذاة

9الحياةمن"رريمالجا؟بءندبهاءقفولماذا؟الجاةفىالإأسانيةتقيمها

اث،رمنثمرةو؟نيةالاوواأ!المن..عنهاوماءئجمكلدلاالحروبليما-تا

والأيفهقياءا!رمينايدىعلىتيرىائاالسرورهذ.الإصت9؟أطرية

الحرية؟ثمارمقثمرة!الناسمن

الحياهً،فىبرجوذألاث!ريرونلاالذفيمنالرأىب!ذا،برج!ون،إن

كايا؟،للحياةJLlا!مه!توىافىايهإناظ-اإذ،صيرهـوإْمما:سأماثبدووان

مشكلة-المشكلةالى.:ظرلا-قلنا-؟إنه.الوجيودكا"واقعمعوظهـناه

اطياةفيهيرمبالبممبالأةقمنع)ي!ااٍرظ4اٍْ.صمعزانمية-ءنعانعرية

آخرةءوضعفىءقيولف!و.!!ها

،ا-رىءإ-*داخلكصل"ألما:"مةفىليستالي"سية"!ةاطر"إن

لأنب-ا"مي-أ)صتمبنيةأيبعرةأأنبانبإلىلي"د"ا-عمرجذنعرإنيبل

لاتلإثثم"35اتة"إتالقاقيالإدراكاتظثالمادةمقزوءمدالروح

13ءفىبرب!نب1() I
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.)2("ريثهاأبعبمااةطيتقدحمركاتشكلعلىالمادةلمكإلىْتديدهاأن

يصدرعقالإأسانماانكليرىبر"سرنؤلةررأنز-"طيعانهذاءن

وان،كاءلةصورةفىنيةالإذطب!اآتمتعالتىيةالحر"لماقءنتبيرو5إْمما

نجاإ،وته!رظتمالأفرادأصالفى!ثرورمقيهجموما،ا-طاء.نيقعما

اللحجاةا"امأابررىوخيرفىصوأبته-ولالى،ز-"يئو:سوراهاءماى

يمانالإءلىؤلى"!تهلمةومالذى،ج!بسوايم5!الأمرو"فييدوف

،وب!!الةاسفى*يش4أطربهذهو،اكلفردحقيةلحراانيرى،ة-انل!باإطلقا

وّيجهلأنالافهايمانهخ"-مهسيرلمدهناومن..يعهلظل!اوفى،فيص!ر

نسانللإ-جيهسيرى؟-اقهأةسحاقد،ةسانال!إرادةءلىناءإطا

فى-االّهإرأدةتت!خلأندونيمفاءئلكيفا:.الحويةمطلقلهفترك

الواةرر!يةإلاآ*نيهلا،-جمس"إن11الإ؟ءانإرادةلمصادمة-الخفاه

يزتظرلاالإةسانإن5.الأضاهمعاتجاهاتهالإ؟-انفيماي،ررالتى

و"د.وهو..إذن"رهو.ة!مهللااواصلله):ةولالسماهإثارة

جيمس:!قول..إليم،ي!تبىز"ئالوج!"!قررالذى

لكنو..اتةاصلامنإ"مكثيرمجالشكصا!ونفىالخا)قخ!""

لديه،معلومةالتِفاصيلكل

إنما،أطلياةءرىفىا،تروك!"صكاثيرةأتفاصيلائمكأنهذاومعنى

!ىبحانهاقهكانوإن..إرادتهءسببتنةفيهاليفومنسانللا)قالخاشكها

11المتروكةالت!اصيلهذ.نتاثجمقا.مايهلم

الذىدهواقالخا!نإذأمانةرفأنالمهمءنو)؟س5:ث"ولثم

تالخ!ظالتحديدهذاكيترانهأم،المصاد!أتوءددةصاتاألام!ثةرر

31)ءبرءهوئ11)
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دىواه،واقعة-فقي"الإم!نأنهـويمء:-اما55مثاناألمحدودة

:!طريةعن:اشرهااوالإمبمايخاتيرلالذى-أالّهاىو-5أكان

هناإلات!ونلا"نذجةءادأمت..الا!ه-"قليلذلكإن..

!ا،111وألاَن

،والاَنهناإلايمونلاالنتيجةدأءتما8:بةولهجيمووليمإن

..وأح!"موضعاعدلفىوإلأختيارالجبرءسمكلة!ضع

منازعتهفىممهفىالموزفالإزساقدطصتزهةالراا*:قريةاال!ء"ف!ذه

إلىإلالثةتأنءيرمنيع!ملأنيجبالإ؟سانإن..والاختييارلمجبر

منبهىفغيرذلك،ماداموماقدرالله،أمّهإرأدةوله"ع..تفكيرهوإرأدته

اثةاءفىأوالمملصاشرةةبلرهؤدَوإلىاقهإلىإرأدةألاحتبمامإن..له

؟اهوقدرهوما،اقهإرادةهاسلانعلمننالأ،إوقفاهذافىغيرمجدمبماشرته

"ةمدوفمررهالمعنىاوهذااوالاَن..هتاالات!ونلاالنيجةدأمتوما

أحرارا.ثصنأننااى05الممارصذعدم!الحريةأنيرىإذ،وبن5"

)1(،3خرإة-اتب"القياممنيمثهنالاالتىالأصالبركليرلت!لقيخما

يرنبغىماإتيانعلىاةدرةاسالحريةأن"ءفي!-يمو،يرىالصإ-وفوك!ذلك

،21ايدهفىأنا"ا،نجغىلاماان!ملعليناالضغطوع!م،نريد.انلنا

ولا،برصكطنث*رلا-اقهإرادةامامبرإراد"ةايتة)قة؟-ونحن

لاثراهواكانا،!يأالضظهذأؤديمون01يدشلاماعالنايرفرضإملاء

ء*علهوانالإْشانالظيعىالوصحقإنذلاظذلك!وإذ؟نابهولاعى

بهبقدبماويقيدهاإرادتهيربطانغيرمنيمدكها"ىمهحمرحدودفى

أرهقر!تخذأنعليهذلككانJا-وءن،4ءفىعلإأمرقدفذ)ك،ر"قدَ

9.17ء:سو)بم)"(

.202/صلوالرلببمانالعا."اطياةفدةة()'

.202س""()2
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..افدر1إ"يررىمماءقييدءير"حرإتهوطلقارادتهبم!ضصلإزاءكل

اقدرماللةرروا!يترك.لمهملأنعليه

الديئ،نزعةإعيداَعنالإةسانءريةإلم!ينظر،مل-ون"والفياسوف

،الإنسانوءودءيروجودإلىيراص4م!ولا،صدرلاقيوءودأفترضفلا

منضرباالإنهانءريةعلى!فرضالحياةواقعانيرىهذاهعو)كا!ه

يداشالانمالاق؟وبين،اطريةهذ.بينيحول،الفود

:،مل"ون"يقول

منوإن5أوألاضطرارالإجمبارنما1إا؟بريةف؟مرّاناطظأمن"ان

ذ-ان،ال!علىيى!ما"ضارجةءلىك!تنعأوبأن!اا)ءشورة"رفانْإصاأاططأ

."سلوكءنم!دينانو،عليهتحغ

يئخيرلا،للىوادثمطلقثابتبعنتاهو،للجويةالدقيقالمةئان"

ء"ين)ثرطعله"نوقفولا

مط.وحرءبرالإنهانف!نءذاوبناءعلى،

حريةمدمنتةالثىستتغيرلاث!بتةصورةفىإمةالمتتاظءوادث"

فازلو"ذاةل!و،الأشهليا.طباحهـتيراان!ءتطيعلاإنه،الإنسان

حكل.على

كلءظمة!ىلىلاعن8ثأكألىوأنبثعنى،سهلموكهفىءبر؟هانال!إن،

أفعالاوجدلاإذ،به4اديماوظروفهالطجه*!يةعهدواة!،العللءق

علل.ب!

مهلمطةلا-و5اةورفيسولهأنب!هئ،سيوكهفىكأ:اروالإز-انا"

(ا!امهلةطاعسلموكهت!ييرفىرءبفإذا،اممالىزوجه)ائى-ء،ءارجة

طاخةكيرأن!-تطيعلنولعته،!هلموكهثن!ان!ء"طيعايهْئم

الزمناسيروقفاو.الأشياه

.5/2جبمَسوايم-ناب.ن9()
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ومع،باقه)يما!امعاطد!ثةالفلسة"أنفقررأنهذابرمدنس!تطيع

اطلاق!ها،علىيةالحربنلكتقولأنتممتطعلمالإفانالةبرعذلاثيمأنها)

الف!ست!ة-بر*ضذلكيرى-؟"قدرقبضةن5إ"الحرأطإقتوإنفهى

الأ!دأثبطشالقالأوضاعتلك،الحياةفىثمة"ظمنالأوصاعتطاقهالم

.نتطاموااطرادفىبمفتضاهاالأ-داثتتوالدالتى،"عليةبسلسلة

.هةدأإرفىحمر..هتةكيرفىحر..تيمالتهفىذاءهـمطلقيرق!دأ)رزابغننسال!فا

-يعدلو،تهحمرةجناحمقفيفىضأنإلىثضطربالحياةلمتقى"ينولكنه

عايها.لهصلطانلاالقالرياحاكأاهحم!ب،سفينتهو-!ةمن-مكرها

الإذسانية:الحريةومفهومالإسلام

إصلا"يئدعوةوكل،وىممافيوكاذلككلد،الإسلام:ءطلقةيةحمر

القدرةالذأتيةهذهوماتمقأ!منوأن،ذأتيةللإزرانأنةؤعد-

-الإة-انوسعفىوأن..والا-تيارأءر،!ةمنماءالفىالتحركعلى

ركبالأخيارفىيمونوأن،صالإلى!المن!ت!ول-انيةالحر!ذهمجم

الناسامنالمفسدفيالأشزأرزءرةفىأو،الصالحالرص

للدعواتتقومولا،رممالةللأديانتثفحلاالقديرهذاؤب!ير

الصليمانتهاجإلىوالدعوة،لاناسالعملمناهجرسمفىس!ج!الإعملاقي

ةيها.المضطربالمهوجوكأنب،ءن"إست!يما

الىلله!ويفسمح،الإزسانغاتيةءبرز-الج!4هذهمن-والإسلام

يةومو،اقهنةأمايرملعإؤسان،شحضيتهوإعلان،وجود.لتحقيق

صاالأرضعلىله!ليفة

:ذا5فىالإسلامصنيعمقوكافي

الأءلالملأإلىل!نمالاقالإنسافىالروحامامالم!ناةذةدةحةاولا

ئل،وهاولائ!وسابلا،تصإلامباثرأا-تهالىونهلق-سب!الخااليتصاألاو
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بينهيقوماندون؟لوء"وجها،-أ،رضالس!موأتماكوتبيدهمنإلىْ

ءرجماناأووسيطاالّهوإين

ضق-لاةهاوتويدالإزسان-ريةرقرXفىيىلام"دويرومقزارا

"كل:شراوإن؟خيراَإن؟ءايها؟ته.ومحا،ا!اله4د"ئوليالإؤسا

يعملومن.،يرهخيرأذرةءفالهملةن،5)1(!برهينبماأمرىه

هذهـألىثولية،حملمنأ،داالإسلامقيلوأم..215(يرا:مرذرةشقال

فى-أحدؤا!يس.فى"ساب"ناس"،و"برشد؟بلغنإؤء1مجمل!اص

اءرى)3/،وزروازرةشر"ولا،.ثميئاأحدعنبمغن-الإسلامصرإهة

،..رصيهعن"سةول،وكلمرأع؟-آ"ةالإسلامفيوثكلول

أص!طبيدعيهاكانألقال؟ذبةالدءوىتلاقالإسلامإطلالقد

وقال8..امّهعندلأئباعهمشفعاهاكممنألزص!ةأوفيةالفتألرياسات

!ساملين!وما،آظاياولخملْ،يبيلنا:*وأا3ْمنواللذيبالذينعفيروا

وأثقمالاًخ،أثقالموليجباخ،لمكاذبونإن!م..شى.منخطايا!مق

!4!شاكا.صاولأ)تييرملنايىأو،لمةقاأ

أفدةيفة،النفوسمواتيحيىالإأسانالوضعهذأانولاشك

دشلخاصا"مممابهالهااقفةستهلمكل"ان؟ث!"1)فاي4أ-ال!ابهـحاثتاتو

يةوصاالاو،وشرخيرمن"صخهىبماطمفاالممصجل،رصيدها8ولها،اقه

.تاهللأنه.هصولء2إنسانكلإن..اءرهاتدل!رفىلأحمدعل!ا

أةساناإنه..المسئولية

2؟/الطورسورة()1

7/الزلزلا-ورة)2(

81/ظطرسررة)3(

1/المنكلوتءورة)4( Y
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الصلاوعن،االّهعنالإس!ءيةيعةالشرآقرر.الذىالمفموم:ؤأرا

،يرىوأق،"و-ودهإض"رانال-لميرلتيحءة*م،وألربالعبدإين

خها.ممفناوكيا""ذأ

علىكلشىه،قائمءلوهفى-سب!انه-وهو،ءتعال3هإلالمسلمعندفالإله

ذلك:معواحضه،الأرضفىولاا)سهو)تفىذرةىقالص"لا!حزب

يدركوهوالأإصارتدركهلا،..،أةوىالعرشعلىالرحمن:"هو

لذاتوا،هكلشىةوقجلالهافىدألذات..،الخبيرللطيفاوهو،صارلأا

بمون!ناومق،حلولاوءاس"بلاولىحن،.لثىكلءلىقائمةإص!اتها

.والاءتيارالالتحركلهإصمحالذىو-ود.ب!ايدركذائه"للإأسان

،حالاالحياةءتزجامنلاا"بقياالديالةفىالإلهنجدهذاخلافعلى

يقوليو"نا،"فييلةفىإ..عإسىاسيحاعهورةفى،،الهاصوت"ةسانال!فى

11،فه-موأنافىواةتم،أبىفىأناإفى":اسيحا

مالايرده،افمالهفىوالحريةالاؤطلاقءند2لمالمسانشكولا

.ة؟و"لتاقهإرادةابم!تهالذىالىسيحى

الإمهلام-ء!م!نةالادكلانا"قدمهاأىأةالمهورفىنلص"أمروءذأ"

الأ!ثخاصأن4فيلاشكفما،والأشياءبالةاساوّعلاقةءن-والمسيحية

اَنظر،لتأثيرهء:اشساَ-صوعا!اص""دلّهالىيحىالتصورفىوالأشياه

نأمقألرنمفعلى،الإ-لامفىأما..،"دابصفةئ"ومامه.كالحلوله

،اوهونءلىالم!الىالإلىبو"ودالإ؟إناتإلا،اقهإيدكا"ا،مر

ب-بهأدلّهةظمإةدرهـالذىو؟-ياتهفىالإزسانيصيبالذىوبقضاثه

ءبداخءطاقي!!تعارضلا-الأزلء:ذيهابرةاتصفيالكوننوأمإس

.في"الإةساللإرادةالبماهلىالحرية

اجيدةاامةا!مااصور:"فىاوّجودإوتؤهنالانةلد!*يةنةيب"رهذأ8
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.،(()الإنهانممل!فىئملدأاالمباشرالهأثيرعن

رإطهامعو"وكيدها،الإةسانءريةتقريرفىالاِسلامصنيعهوذلك

إطلاقهامعولا!+!ا..ءطلقةءريةإن"..وةرر.االّهقفحا.بهسهق؟ا

ومدركاتهالإقم!اننطاز!!ر..آتجاوز.لامحدودنطاقفىداضلةهذا

نياته.وإممأ

:ءقيدةيةءر

حرقيىالإ!لامية":س6اتؤعدالئىأطريةأنء-ذأءنوهـفموم

ءلىو-وأدثهاالحياةمعإ"ءها;و.والذىهوالإةسانأنبمهئمطلقة

وذلك..مقيدةءةيةتهافىإطاقةاالحريةهذهولكق..يرأهالذىألوجه

نءينؤعوأن،الهوىنوازعءنير!تهحرمجرربأنمطالبالإةهانأن

يتهحريرسلوألا؟اطشيص"للرغباتوألاستم!لإمالض*فدواءىإرأدته

ءسرحيافيب!أنمجبإل..وادكلفىوغيم،دههلكافىشسهذ.

عنه.أفهى3ممافيب"وان؟بهاالّهاءرماعلىومرأ"!ا

الالإنسانيمم!كالذىالزمامالواقعفى!إ.ممانوأده؟و،"ثسعوأوامر

فةل!مة"لابدالذىاةيدأو!،أ)".؟يىصهوا.عن،نحوفأنمن

ضَإثقُكانأ-لمهءنالذىالف!فو!)،ءجاوزهلا"دعن!بالإ؟سان

هـذأا-ل"قوكان،الخلوقاتثندةأ)وورأصورةأ،لكعلىالإأ-ان

انهالإنسانأيحمب5:او-ودأتاءوالممنءيره،"اب!طالمبماءطاليا

-ء:اسأبنقول-.؟ينهىاوؤءرانغيرءقأى؟،سدىيترك

ضوأبطمقلهلابد..ألائمةترىيرس؟،هملايتركانإنه..ص

قيدفى"ذاءحإنهثم..مجالافىور!كو؟حدودهافىيرسوقيود

.29سهوةسبحيورصورايا."لأفدة"في.!د.ءن!ءا-1()
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ءوجوداتمعءاولأتهامنكثيرفىا"جزا!اة"رضاىأالبمه!ريةالمااقة

.هاطماة

و"تقييد:الإعألاقويئ

الاصيار"قمزبم..الإسلاجمةالدةمرءنةنظرفىالإؤسان"وذلك

،الم!دةامعاءنفيءزنهاكا..الهكأثدوأاك"رربينسطوو،أرلاضطروأ

وعذلك05،":وروثفافي"،أظلامأكاثافةإينووصه!،الروحوعا)م

ألرسولوبمون،ا)ناس"-دأ?لىا)"حونو،ؤلىطاأمةأج!):ا

.،"3داءا"م

8ء8

الإسلامية:)افلسفةمعوةكل"

إلهغمونبثت،أ!يةا"ونااالةإ-فةريملمينالمهعلىهبتإنماول!ن

،خلطتاحتى،افىرسوأا!دناتديامنصورول!كاارهفىتدورفاقيات

نض-تو،"الإسلاءيعةأ)ثمر؟ةاهـيملد!لميةوا"كلله"الظاتا-صوراهذه

"يةلأولْاا"افاتاقياها1)قا3صور"قءيرهاتافة21اصاغ"هنءإي!ا

وأ،-دلا-ولهاا!دإثيرأندون،صافية11الههي"مواردهامن،"صافي-

أ"فىءيرأءلمهد"ل-!نا".)فقرالأمرو)رن..-لاةأيمأ!افىيجث

قإذأ،"دينهوءعتفدأرتفاممهةيةءذاهـبمنعا؟د-لالذىهذاالإس!ى

ئتهاولو،لسهلميينإإكنئةعالىكللامءرراركمنخجةصاومعارك،عنيف"دل

برهيد.أوبةرمن..بهاير!تصلوماالهقييدة

-لاففيهاوقعءسألةأول،وأضمارأرهالإنسانية!رمسألةوكانت

،ب!رت1الىزسأالحنلاظتأووالةصذه5عنتوالدثم،المسهلمينبينمذهبىّ

و"سيعة،،ارجطووا،لمعتزلةقامنفر،لخ!تافةالمذأهبواالفرقء!اوولدت

هاعذالمئاتئتجاورالقالفرقمقوءيرها
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ةدالإؤمطن-ريةحولدارالذىاطلإفانهـوهـنا*:8ن!اوالذى

طرفكل؟نالذىطتالوفى،لتهازعةأالأطرافبينبافا-فييا"ولبس

انهذاشكولا..أيهلرييدالتأهساقإمىوقماو،يهتابا1؟لاتتمهك

فىاهااءنلتحتهلاما"صلا"إب؟لاتكأهيلإلى-ناحيةكلفى--"3ى

ايهلرليقيمبإالاتهوقيم!ح،اوّيهتابيى*لق!!.إمضابعضكاثناةضاقا

.مهدالدء"يةرمو،صلأ

ءطاق:حرالإزم!ان

نحلوقةافهالهوان،أفعالهفيلقالذىهـوأ!ؤ-انانيرونظور!

منها:أدلةإهذاعلىويى.تدلون،شكهاوله،ةهل!افله،خمتيارهبراو،ءته

دصخياريةالا)طركةإثنال"رقةمنالإنم!طنإ"إشعرمااول!

ءرادةا،ولىفالحركة.الرء""فىالاضطراريةالحوكةوبين،فيلدهكأر

علىالة"لوهوقادر،قىكشهاهإنف!لوءشاإن.كلنهوءةوورةالإز"سان"ن

"و-دهاانإم!ةماجعلا،ءإيهالهنء)ما1ةد!و"الثاالحركةأما.إلتركوعلى

اددذلاثءلىولهم،جاهتإذايرده!انإممهت!مات!لا،ُفحنامإذا

فلإؤمنشاءفن،آرإمنإطقوقل"""الىهعقول:اقه3شابمن

مطء":وةوله،إ-"ةيمأنورهىشاءلن":وقوله،فلبإبئرشاهوءىط

الدنيا-رثيريد؟نوهن،حرثهفىلهقىدالاَ-رة"رثيريدكان

نأءلىتالآ"1هذهد)تفرد،نص؟بمنالاَ-رةفىلهوما،ءكأانؤته

!دةوأراءمفهمئةللإأهان

خونانابةدلذا5ومقتضى،عادللىL;ونهسجحىاأالّهان:نهأثا

أ"لمير11ت+كا!ف؟نولو،أ:اوءةلمدورةلإراداقئاموافقةأهيهنووأوامر

ءوسبولو،اطعلآء!ءفىءنصظرجاذناثا.كان،ظدروغير،بدءر

http://www.al-maktabeh.com



-57-

س:حانهواللّه،ءكدلءيربهءمىاا؟ن،قدرةولالهارادةلاالذىالمكلف

.عادلحكيم

:ا)رلتابمناتبإذلكءلىواي!تض!دون

كمهببماءاعصىكل5،!سهبتبمان!سكلقيزىالوم،:!هالىلهكا"و

.،رءين

..،هقلة-ثهياما،وءاثهاؤن-بتماتنا،وس!ثاإلان!-ااوّإكلفلا"ْ

إذاالم!ثحإلا؟ومهههبمولمنلاؤمههاتنال!تنصا؟المقابوابأثهمأةطققإن

.ءبماومها،تبلأصااههنهمهيدرالإؤسانكان

فىء:قلموانه،الألطافءقء!قدرو.تج!يماصدبافهل)فهإن:)!ثالملا

(صا.الأعضأى)الآلاتفيلقأعانهفإ؟4...الف!كعلىلهإعاالةءةدو

إعانة5-ذاإ*دتمدفلم،ألرسلوإرسال،المار!قو"هرءف،وسلاءت!ا

عانWة،الإعالةفىوأءدائهاوليا""بينوى15برل،إياهاإمطلهءقدورة

هواءداه،يمانالإمانةوء3ا-لتارواأولاءهلكنوهؤلا.أعانهؤلاء؟

بتو؟قوفقهـؤلاهة"سب!ا)!هيمونأنغيرمن"ء"ر،لنفرءكماختاروا

،ْالىكاةرلهمأوبمب3خربأمرهؤلاء-ذل،او؟نالإلهماوج!زاثد

الحمهنة،لأصالهثمنفهونةيممنألاَخرةفىالإةهان!لقاهإحأ:هارأ

ينالىةقولهءذاودا!يلؤب.."ه!؟لئةلأصالهاه%زقكومههنابمنلهناهمهما

.،تعملومق؟اص:تمالجنهنادخلمنا،

..،نؤ*هلموتم!تبماذتوهاأورتلمالجنةانواونو*5:نهسبحالهوبو

ولاْوأبأ،أجرأولاجرناهابهه"تهبهنلمبالععؤيالجزإهأمنتباطمنلولا

1(هي)

،،2الاسلابالندتوأهسلات،7!يع!!الةة"بر(1)
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ابةوالهالئوابتعلقعلىدليلأقيامةاومAJاالأوزن:خامها

،فنتعالىقولهذلكومن.بأصابهاالأممالتعلقعلىد)!يلنها،؟الالأصال

ءاوية)1(فأمهموازينه-فتوءن،راضميةعإصمةف!وءوازينهثقلت

ءنفا!ل،إليهزراذوإضافة!بهالإيةيرحر!قرفىالمجتزلةولةجملهذا

لع:"،وظاهره-ثفىوهذأ،وعليهف!ومظفرصلوما،ولهءنهخيرف!و

ظلإزسانوهويممل،ه!ثىعغايخرجلاالتىامّهقدرةةيمانالإمعثمصتقبملا

،قدرةظلفىوهو،واشلاويهحمحيطدأ-لفىهوإنما،تهحهإىطفى

واقعمعاقولاذا5يى-ءيملاوصذلكاسلطاكاوكأت،يدهافى!ثىهكل

ةدرو،إرادتهتمضىولايرديرإنه،لمي-"والإؤم!انيخهي!عيشالذىالحياة

ءذاالإؤشاتثطىةحيف...صلهي!سدوي!ملو،تقديرهإصحولا

وا!إ-ت؟نهوحتى،الو%ود"ذافىوح!.ايمأنه!ىالمماإقالساطان

؟ؤر-مجهضارو"-لكياْادفى،دسدووقيودو،ثقأعوو،ءصادماتكهنا

!ابالأيهوتوالدالأحدأث؟صادماتا-سوقد"ولحيمثالم!رىاقه

حياكم:بررىوت!ير.ال!اسمهبيلفى"قيفالق

؟صاسىْاماعاصرالومأ2نوشاربالإناءفىضروعب

.فقالالأحداثبمصادماتالرومىبنقبلاحسومن

ا،خيباألأانءلمىوفراردولموأعطى،أريدفلااعطى

ءضطر:مقيدنايئ

ار،لاصطروأأةيدااسرفىنسانل!اإضع2صررأى،اىلراأهذبلمقاوفى

بنجهم8إفيرفةاهذهراسوىلى،الىتزلةءن،"الجبرجماء4إ"قولو

.،صفران

شيئا،نفسهاءرمنلابملك.لانحيرمسير-الجبرية-عندظلاؤسان

.Atلمصالاجم!لأ"ف!لبر)1(
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لل!وأنينسبلاف!..وجمادحميوانمقاوجوداتاسلسلفىحملقةإنه

.الإنسانع!داشأنأ،عذلكإرادىفعل

!رررنولا.ونوأه؟االّهلأوامروالت!ليلالِحمَينفونواطبرية

عغه،كىماأقبحواالشرعبهأمرماأط-قبرل..للأشياهقمحاولاُحمسنا

الإرادةصِرفو-اق4ٌممثهفي--المشيثةمحضإلىالأمريردونفهم

لامر،اامتثاللمجردإو*منمةئللعبادأتوالطاعاتعند!ليسوأمّه-إرادةْ

وإنما،)نجاةس؟!ب!ولا،هماداومعاشفىلسمادةسباشكونأنيخرمن

أمهبابدلموظتافى)ليسه:ولونثةو!،8لمةالممفوءضلأمرادلمجربها"فياء

،أقللإ-ر-بباالنارةإليهت،ئعطباولافوىفيماولا،لمسبباكافياتءقة

لإ"راها-كقبهما،ليمبىوألرىّالإ-راقو-صرلللإروأء،سببا5111ولا

أمرفىءد!الأمروبهذا،هـذأعندهذأ"مولعلىالاطزاةيةال!ادة

)إ"يئةودكق،وادظورأهوراأإثنالأمرز"سفىفرقلا.مرص"ثأالّه

اقتضتصفةبهبالمأءررةومأنغيرءنهرأعنونهيهبهذاأءر.ا!ضت

حلاوةيجدونلاوهؤلاء.قبحهاقتضتصمفةعنهاكىباولا،!س!نه

لأوامراليستو،عينهماةقردةلإستالطباو،ب!اثنعهونولالذتهاولاةالعباد

فالىوتد(1،)لفت!يسهو!اولهذأ،حمهمأرواوغذاه!تلوبهممسيور

لابطاق،بماتكليف!فااعبادهالربنمأ)ليفإن:فقالواالجبربةبرعض

،،لتكليفالماب!اقا-جعاإلىيرقىانالمقعدكت!يفأطقيقةفىوأ!ا

,Aوإنما؟قدور،لهولاهو،العبدفعلايسءنبماتكليفئعهوبمرايهانبالإ

،بأفعالعبادهفكلف،قديرش!.علىكلوهوبالخاقءتفرد"وممقتكليف

فى)يسبانهألةولإلىالجد:فهذاباوزوأتم،ْ...ظدرينعليهاوليماسوا

.81482صالفبم!سبر)1(
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تي:اد؟لليرمواقعالإرادةكلطيعلم!اعلإذ،أ:""ام!م!يةأوكون

)3(طاعاتففة-لىممهءئتختارهْلمامنفعلااص"حتُ

ايضاه!اوءورئ،اقهلإرأدةمنفذةاداةءردالإؤسانأنمذاوء*ئ

ؤنظيذلأ!ا،وطاعاتء:ادأت؟!اوقبححممصنمنالإأمصانا!الانكل

.)امهّلارادة

وض!تهمنالوضجالذىا!مهوا،الإأسانفييهيوضعالذىالوضعوهذا

إين)كمنرعلىوبأودأره،تهحربمطلق!لواالذينالمعتزلةمنا"دريةافي

بردةادأةإلاليسا":الإأهانإن...خإةوإواط"ن،وإ)"ساطنن

ت!مدىا6!1الحيواناتبضوصحأءواءنوصحفىإنهإل،إرادةكلمن

ؤءاذر.يضسهامات!رف،؟نهدو!لزةاو،إ)مهؤلمتةجهءفيم!اماإلىافىط%ضا

113فياطر!قء"ترضمءنوتدفع،ءنهبوغدر

الطرخثةءصدطرفىص

بينو،ا؟برياروالاصإإنالإنصانثةبمالذىالوضعاننرىهذاومن

فلإصرا.ا"ءداثمابهد3وته،اطياةبهزرادىالذى(ىاووأ)تةبدءويةاطر

وءبر-رنه!..صالكلفىأءبرةممهانلإاليس،وهلثىكلفىأ!رذءأنلإا

يةظرأظرةولأول،بد!:"اؤصالههنو!لةلأوللمالمم!،،!ةماو!ذأ5م!أَ

هته.شرفىا3

لةيلهوففا..!ارارمة.نوبم*إة"ثةأطدالفا!صة"أيهألتهتارأىاو!ذ

،ءشىكلءلىهل!"ة5(اوْأو)إطاق!كانلما":ل،!قويسرو30لأصا

الذىةلموثمومن،نةسكل"ضارجءنشىهيحدهأن-بدأهـ"-؟كنةد!

لإس-اددّهءريةأى-"""ردكن..ءرانهأى،فعلهعاريقيختار

أطبية"أفىثج"ا؟سو..ءطردأظامءلهاطوادثتجرىالااطجمع!امعناها

فى!ر،كا:،فى-رمون11نؤااٍا-رىوإحبارة،"lU,.sL.م!ن؟،ا

فى16صيالفبملابئاأطهليشةاء1()
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ءصغرةصورة؟صانلإفا)تهبذاببر..ف!وعذلكنأساال!واما..اثهتجزإ

كلنهقي"لا!تىأأ؟و!ريةقم!"داحه"منْإليهنظرناإذاصانهأى(لا-كون

ى"ا-يو!يةااهرأظوأ4نا-هـنلىكاء"،ا.!ىةردصءتمةهيزأةرداَ

ا"رىظاهرة؟يةألى؟يبيةنون)قىاضاصح،الماطةيةالن!ستلكعن.*"يرس

فاواهرالثةبيعنن.ءن.

بين"!تهرقة-أسلفناة؟!صلناهاافأالثفرقةإلىونكلود،:!قولحم

جسد.وجانب،لتوأهاحدلىركهالاألتىذأنهجافي،الإنسهانجانبى

-الأرلفيالجاإن:فةقيول-لخارجيةاثاهدةالمهم!ثوفهوالذى

ف!وواذلك،ا"لتيارهفى"ر-الروء""ةيه-"الإزمىانءلىيخلعأ)فيىوهـو

التىالماجيه"مقء-زف!و--دأط-أىفىالةا؟بطاااهاو.لهاأفهءنء-"ول

إذاأ"رتة!يشانفلاظ...والاطرأدالسإ!يةاقيوائينل!-يرهافىكضع

واك،2-رنسانإةي!اإثفار؟ثلااىأيزةالمتقكةرد"سهكمقزتابر

""صمابيثأصبحتشضكمنيدالفرألروحلكذأهملتإذاعبدأتعيمشأن

،ا"،الأ-مهامساشتهحريب،؟الطبه*""نينواالةمبإلئسهافىيرلتعهرك

ؤها)يمفىويرلةة"،الإؤس!انفىالروحجانبإ"لى.لامالإدىفإنولهذا

نإته،نسال!يمكرا1اةء"وىبرازوا،برنكلسهاسهواإلىالاءاووصاإمةالشر

؟ونياووا!ءهت!ونينكحفروالذ5:ةقالالبهيمةحياةالذيئيحهيىنذمأولذ

)2(،لمعهنبؤسهالنار..-الأنعامكلةأكا

هذ.وان،تهتصرظفىتظالرنماإةهاتالإ"حزكانتاولم،ءذا.

شر،أوخير:السببأ"-دالأعص2خرتئتسهمهإْ،يتالتيهمباسه

،الإأاتإرادةمحيطهفىتتمركالذىابرال!اإنماوالشر!!الخير

الإنهانلحريةكاناصاوشرخيرءناكبهبنلمولو..سركهفيهويبرز

'flسالبد:دالما!فىالنكلحباة()0
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يتجهانإستطيعلأنهحمرفهو..اءكا،-برهأووأ-تياره،قيد.أو

ال!رواقعوة،عنه!هدلأوالخير"ف!للأنونحتار،إسارأاويميىأ

يتبلنبه.او

والشر.الخيرمجالفىإلا!تفحلابم!رهأوالإنسانباءلتياراقولظ

ةاذن

الشر؟و5ا؟وومالخ!رءوفا

الالى.افصلأفىءرضهمانحاولذلك

080
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قثنابلأا

صو/رنلمجيُم

والشر:أطيربينَالتلازم

له،تعرضال!الاث!ياءبينالمزارجةإلىثماداأقيزسافىالعةلءنزع

الةظرمجالفىءمعالأمورهناعيي!دفلا،تةصكيرهءيطفىوتدور

الخإلعالمأوالوأقععالممنلهإستدعىءفالعقلأددبا.ووريى،الهةلى

أ)سابية"صفاتفيهكلايرى،و"هنادالتضادموففمنهقف2خركائنا

وإذا،المرالطعمذكرحداطعماالمرءذاقفإذا..يديهبينالذىللأص

وهكذا..الباطلاستحضرالحقفىفكروإذا،اط-قأ!ثهرايّئلمس

ال!ثىء..مثنئمثنىالة.يهرعالمفىواد"وساتالمعافىمقالأشياءتعإش

11هصدولأءراو،بلمقاو

من!لعنىالهردىبالوصودألواقعطلمفىالعقلية!رفانومحال

حية،كائناتئقوالحقاالمةافىلكأنءئ،نقالحقامنءق!يقةاوفىالمعا

،كاوضدهالهـثىهبينتجمعالتىالمزاوجةءذهإلاووءودءابهاههالايضمن

اقوالأالذكرجمنألاءياءعالمفىتجمع

،أفىءهرفلافيهو،العقلمنطقفىلهالاو-ودالفرديةاءقيائقإن

وسابا؟عدمابلالمةاهذأولوكان،لهالمقابلعرفإذاالابههترفولا

بينالذى"مثيىء"ضادأو!قابلماالوأقعطلمفىيجدانعنجزإننجهو

مهايركيمءضاتالشىهلهذاوا!لموبالعدمصكلاتمنافتزع،يديه

وا!ياة؟"مدمبلهيقاظلوءود..والعنادالتضادمقابلةبلهتقاشغصية

وه!ذا..الموتقالجها
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الإدرأك"املاذدرك"إنناةصجمسوايم"ببهالأصالةيا"وفثءول

لغلطظ...كاذبةياةضامنا1ت:ازةمامفىءون؟هلمءث"صادةؤ"ةص"4

اظفىنبالجاظلامان؟،مهوالأء-نءلهأطقيقةلظيرضرورى

.ْ،(1ركا)نضاوأمهورةأءصهفيالجظ!رةسورى-يرالهصوألةفى-

الجامدةا)-كائناتفىتبعتانأ)*فلاعادى-ماألىشاْيةهذهطرءقوعن

،المتضاداتبينيمعحينءثمه"صاتابرردةفىا*ااءنءهلوأن،حمياة

د!اتصاوهاند!"امقلدوثتو،متتصادوندةءتةا،ةضات41لتنابيهتبليقاو

مطحقهةةانعنللةةل!ءفففألق،فةالمعرأتارشسءنهتطير،)!ت!بماك

.وضدههال!ثى:هما..وا"دة"كأ"ة"فى)انظر?الجةعند

أشر،وأالخيرإثنبا!وألارالتلازمهذاأشأفااأ!نهـائيةهذهوعن

إلزةاإلينمتقايهرالةمجالفىمعاأوظهو؟ءهه"س!رذكرأفييذكرفإذا

الخيرإ!ن"نلازمهذافهل.الة"وءراو"إصورةا!لفى)جاوساالصورة

ية"منوطر،اورقلأمنهملمياتءردص)"4انهأهم؟)وراةفىواقعاعصو"ثس

فا،إنكانو؟خيرهةاكوهل؟ئقاءقاو!ثفالأفه"اءفه!مفىطرأئقه

برلد4"صلةوما؟و5،ؤاوإنكان؟أبدأالخيرجافيإلم!قائمالشروهل؟هو

،؟َالخيروطين

:افىاةواقعفىاشر1والخير

فا!.وأ)مثرأطير!هاقالناسهالسض!ةءلىدوراذاالكلماتأهكثر)مل

وأفر،اطديرجانبم!،أليهنظرإلافىهلهرقعأوأمولإنسانعرض

ءيزأنهممااكاهلتين1هاتينإن..والمهساطيرةألوصفينبأحدا"ذهوإلا

كفة،فىالخير..يدعهاوأخذهشىءكلالإأسانبهيقدرالذىالحياة

.8،ساالّهءب!ودادصثور،ئربر"-ءبسلولهبمالاعنقاد)رادة11(
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ثىهوهكذأ؟الناس"!ياةعرىهصذأ.االأ-رى"ع!4فىوالشر

رجانمنايزانا"ؤشرإليهمايشير--بعلى،سلوكمويقعتصرظكم

االأخرىءلىاعفتينأإحدى

حمدودما،فىونث!املوأهمل،نعرف!ماء.بالثروبالخيرةقولء(جيماتما

"فلاسفةة*ضفإنذا"ومع،.بهماضىهكلمنحظوظناوشن

..شرااو-يراالحمياةفىبرأنولاامترف،وءودهماءن!كركرينوالمة

الربردهذاءنأطوتاوهل؟ألرأىهذأارراةوأقعفىقبلفهل

ءكمه؟عليشولاوألرأىلهذأعانأإذوالشراطيرصف!"ات

اخذنامنذنتردثإننا؟المةسهـوومأ؟افيو5مام!لا..و)ممن

ءلتعارف،ماهيتهماعلىء!فق!قيةتانا؟ن!هوالشريخرعن!يثلحدااهذفى

اعتراففع،ذلكغايرألواقعانمع..مهمااكلالىأض!"الحدودعلى

التىألصورةتحديدفىإ"يهموقعقدكبيرأءلاظفإناشرواباطيرالمعترفين

.شرأوالشرضيرأاطنن3ايمون

لْامورامقامرفى!سفقمتإناك!اولحغلميرام!ئ!فهبط"قإولاالضوما!

؟؟فيهالخيرزصبةعرفتإحضمماوكأقيقإ*ء13تخلفوإن..ضالرانهمحوف

للشيرالم!اهيمتتعددحيث،بلالم!الالناسيلتضشلف"ضوابطهذهب!يرإنه

11قدرويرىما!سب،كلوالشر

؟إذنأفيما

هو:2خرسؤالءلىضمءافيباننا"سؤالهذأءلىنجيبإذوول:ى

فهما..ألاَخزءلإنعرفاجمققاحدهماعلىبالنعرفإذ؟الثسهوما

ايقولون؟لأشياها"تميزإضدهاو،انصادء!اوةلانمتةاأمرأنقلنا-؟

..بهوإحمساءيهم،لهالناسإلفةل!ثزبده!ياالخيرامرابمونوياد

،الناسفىمشاعإنه..محدودحدداخليحصرأويرضبطي!دلالزافهو

،تكلاةف!اه-15)
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الناكطفيبدولبةض.فيهيعيشالذىءنالأةقيراه.كل.إ"ساءكمفىوأقع

التىالادبياتمقألوأنفىآ-رونيراهإ8نما،)طسدىا!اعكقعمورفى

والاَظقالصاعدةالاَظقذه"وإين..بالو-دانوتهءوبالروحتعلو

افردافردأ..الناسادتهرءلىيهونتبمادو،كأءىت!دلادرجاتألازلة

لهوحهق،الإز-اننةسفىوى5اصابماهواط!رإنإذنأنقول

.؟وألرضاالراء"الوأنمقلو؟اأو،والمتاعْلداةسوبمنةربا

امتلاكوالاق-يىأرعلى،اطدياةعنماديات"إن!امىث5الح!يرإنأةولأم

3وأتألمةنوأزلحفيهات!نألتىءصونهاعلىوالاسايلاء،الهفسناسية

.؟اتبكوأ

والروحا؟ممهدحىظوظمنيش.صمنالأخذهرا!رإننةولام

.؟بنصهب

!ميةقلماهادألْافرمط-"معيدورأء"ءارىأمرالخيرإن؟قولام

.؟ءثرف!وأوآجل،-لةمصلحة

به،لونةانبجميه!افلناأو!هضممااوالأقوألهذهمنبرأ"د!إناإن

ال!تى،او"دينيةاو"فيلىفيةالْاضلإقيةالمذأهبتلكفىوداليانافامستندولرا

ااجيالب!داجيالوتوارؤنها،أممءليماعاشت

الأقدمين:أظرفىاشرواالخير

لاختلإف-ءبيعىامروهذا-اط!يرفىاءاسابيرمعا-"لهتاقدؤإذ

وانما،اوشرءيرهناكيمونألاهذامعئفليس-مماا)بممو،نوعرغباهم

تأشأأورصاةءاشوءلى،و-ودهماءلىايىفىهـوالاءتلافءذا

هه2قيالذىاةورماكانابا،مةلتضاهماعلىال-اس!ىلموكوأقعمنقويا

منهما.الناهـ،

.على!قع،مادىإص-اسءنجاهأهـ!روابالخيرإ"هاساولولعل3
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:ابالفنا.عنهأيتمتقع"!تىاأ؟-ديقالإأممكلامابحاجاتيههتاءورمقأ؟-د

يمقه،هاوالهلافيااتلف"عهصتضأماءقنيتص"آصونامت،تههعاعا!"تمم!ممو

وخير،خيرهو-ال!ثىههذااياكان-فىالبدأالإأصانعةجوإصهدكانالذى

..ءس!تطيروشعي،يترو5-هاشىاهذااالاكانأ-ه"مثىهذاقهماملاوق،ةالثير

..ءظيموضيرءير،أبرلىالبماشفوبرصوئه،المدفثةالمشرقةبر-"س"وأل"ر

..اإيىويتدعق،ةعقإلةقمهياأوءواده،امالهتصتايههلمماهموالليما

!اداوثباتاوءنوانإوءوداتاهذهكانتذا5ممتاءل

اترءمممتذلك..ذمفقةيماناق"!ةصورةفىظعتتجثللأقصممعبودأت

.ذنميتمتيدفهامتيرها

متال!بمر:الخيرتأليه

!ثرةفىالأمراول11!ركانتوالخيرأ!4انأقررانوأ-شطيع

وقويثىسمن!اوماصما.لمهظالهصاروكل،إلهنا!ةكل.لها!مسرلا

السماهإثنوما،وجح!ادونبات-"يىانهنعايهاوماوالأرض،ونيوم

الأتدء!زنمارفى12؟نت..كابروقوورعودوامطارس!بمنوالأرض

جى.قىوتؤهلو،و!زمةىتحب،لهة3

"التجه:ح،وصفىالإؤ-االتفكيرخماوأتبنا)لتاليةالخماوةكانتثج

إله،للمترمقق!يق05ص:عاا-د!هتتاعاتلة"الْاهقاعدرها3-اهمنعنى

إله.حارولله،الهوللصيد،الهوللسماءإلهللأرضو،إلهوللحصاد

.وهكذا-إلهولليلإلهولانهار

ةشداواتم!هتالع!لتقدم!طا،ا!جميع8!سوالخماوات)!تتتاثم

ب!فراد!تالقااطايم!"الصر"لةتلكنتءكأكااخبرأتهزروعتو،مةارفه

إِىأأ!طويةاباناتالد؟تبهيا..ذاتهوتو"يدالألوص"إصهبمإنه،أقة"

الإنسافىالعقلئريرفىؤأقواهصوتاوضحالناسإلىألتهرسلحملها
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!واريينالإؤ"انيةأةرادألراشدونءنوكان..و"فهلالا!ذلانهذاهن

.الى"ودالإلهبوحداو"الهاسفىومإءهـين،اقهلإندإه

فىالاسبايئوقحقدوالعقلىإادى1أء!رأعأهـنعئناانشاثولا

صوركا!ثيرةالرصلو-ياةالدياناتتاريخوفى..اتو-يداإلىالدعوةءال

ألناسيئخاحأن"يسيرمنس،81إذ..والمعنوىادىإ41بجانبهالصراعفذا

سلاخإكلدفاعمنلابد..6!تهمص!اءفتماووأوان،ء"*ةداتهمعن

.أقتناعأوغلبعنالاس!لام،قبل

،هذهد"!وءدعوة-الإءلإءيةالدءوةأول-الهربأةعرواقد

الإن!رهـذاءقصورال!ريمالقرآنوفى،أ*"بأاثهدلهاو!وا

واحدأ؟إلهاالاَلهةأج!ل":ت!اىله.كاقو.القر؟نعن!مح!هاوالع!

إلادهذاان،الاَءرةإء!ةأفىبهذأ!س*ناما"،!.،ابحابءالهسهذاإفى

ا،اخيتلاق

ية،نوأثااالآلهةءنكاثيراظتافياناس"ظاعتقديةالإأصارإذاكانت

منا!ابماء:دتثبىأىأالآ!"ءنزرخاصلمفإن!ا،ا!دودالأش؟ات

سلطانا3ا"مضلايزالبل..ةمتأخو!هور*دإلافىحو11دلاءتدأاذوات

العالم.ءذامنكأةلفةبةاعفىو""قولالنةوسءلى

سهمتا3اااذوالثمرطيراتاقوهماولال!ةعلىتم!إِطاتينقواقوىلهلو

إلهين:الو%ودءلهققام،لبهنهماالعالم

..للهمروإلهلمخيرإله

هـذيئفثظاهرهـهماويافىالأمييرىالوبمودثثصفحوالذى

ةومومن؟أبرا"!نذين5ي!ساثمن،ولحن..اشروأالخير:الجناجمن

،اهةولاءنكثيردؤنهوقةتماهذا؟ددن!هاالتوأزنظنوصفيعلبهما
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اءقيقةوجهلوحء"شأورأههاماإلىأ)ظرةهذهتجاوزانوجمزت

الىهـواتما!كو!ر-رهوءنالأربابربيرىوحهجث..الخإلدة

وألَأرضرا

اك:وية:فاس"4

ورمةإلىيميرهتظأطوارمنطورفى؟غىاقدفىالإزسا11ةظرإن!انا

ارضثثيرأقدالظسمةهـذ.وأن،أكروةوةاطير"وة:تين.وبينا"المأ

هذهبينلل!صعإوةقااطلقجم!ساووءدت،ا!12إ،رزاءتا"ةولأءن

يرَ!بو،جميأيترضىاهاان؟-انءو،الاكاناىأإ"إءصارابخيرةا1ا"وىأ

ةقد،اءدهذأإلى"ت!ص!ير4إوصلأنَا"دا!ا.."-اويرضع،بها

قسم"الديذ"عاعلفتهوصهارت،وتينالظهاتينبيناءصورحدهأصبح

ا!ضاربةاأرحثليرةا!قوىأبينضائطةممزةلةكانتألطد"،بإكها

وعاد،اشئتةنظسهاايهء"ءعتإ،وأاعتظداإلىءذاؤ-انالإناطماْوقد

إلتاملأنا!ةطاعالإزم!انلوقتاذأ5شذ-إلهكلأءألاهـثورأهفكراليه

كلأنزعاوا)لاَ!"تجؤ:-حاصويااللذيئالإلهين5ذبئفىالت!أمل!طيلوان

8الو"ودهذاعليلهاسإطان

لهافاسفةالإإينهذفيفىلاطوأقاههأأ)صأهلubءقأمفصأاةدو

وألاستدلالا"برهانءلىء4اقا1أح!ممأاuو،والمنماقىالذهنىْطابرمها

"؟.ظرو5،إة:ويةأ"ا"ةمدةأفىالفلمىفةثوبلبسظراقدمولعل

وقيح!نالمالمهذاء؟نبأويناقولأإلىاب!ثأب!ماة!ىالذيئالفرس

الالررالخيرلإلهرمزواوقد5الثمرواله،الخيراله!ا..يرهمصفى

.،منهر1"ملااظبا!!راا4لاو،نايند"

به،تأثروالاؤ-انا"في""لء-وسأولهو،الور"أنلا"ظو
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علىفرضثء،ا!لنتظموألاص-ترأر،والشمولو"قوةالخمنوأنه

كانهـذاعكسوعلى..-يركلتحتهايةطوىأ)!الةوةير"لهانالإزران

مضادأتأثرأوْاثربهووانالاأن!هللهأيرضامح!وكطاول؟نالذىالظلام

بخطر.صهـيئاحصاسمنلا"وروقعماالإونانن!سفىلهؤوقع.لانور

وهاعرفماكلءنا"كأتةطوى.المنتماموأس!تمراره،وشهـولهوقوثه

شرا"نيمرف

اصلين:ءلى،يةاكو"الفام!فةتدورو

با)ظالةالنورامتزاجسبب:اولهما

اظلامامنادوريخدلىكيف:ؤيهماوثا

عالمالىالو!ةاى5ء!ا!أوأطلاصط،اطأقمي-دأألاء!تزأجاو"هلو

،الأصلهـوالورأنظغفىكانإذ..ظلاملطهلافياالذىالممالقإءورا

يفسر:مروهـو.أظلاماما"دثام!؟بثم..يةىهكلا!يهإكانالذىوهو

":ورإلى"ود)،و%وداءؤقتاو"ودهبمونأنفلابدوإذن،النررطبيعة

وإيثراقه.صفاؤه

ا".اةتوةد،ي!اك:و-ولهافا-فةثدوركانصَالتىاةعرةأوصل5ءذا

أاذاهبةوتف*:ت،الاَرأءكا1شهفىوت!ددت5أ)"فارو-!ات-ولها

:ىالمذاهبهذهواظو

؟8أل!وءر:جمة"هذهب-ا

،اندين"إنأقالوو،،ءنر51"و،اندين":)اناصاثإءوأمؤلاءو

.قنحللحادثأظلامأوهو،مناهـر8وأما،قدجم!ازلىالنوروهو

؟"ظلامؤمثماكيف

ه؟يمونء:ازعيمفلىلوكانانفةء"فىفحربندانإن:تالوأ

،أفكرةأمنءذ.أظ!مارلحدثالولما-مةغيركلنا!ىبة)؟(رديةحر!ةهذ.و
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اةسروأوالفم!ادوالفه:4الشرعلىمطبرعاو؟ن)1(،هرمن1"ؤس

بينمحاربةو-رت،وةولا"ط"يةوخالفهالنورءلىذرج..والإضرأر

ناعلىصالحواةor)!وسماوأ،الم!"تإنثم،أظلاماوءيمرالهورعممكر

يىلمهوأهالمافيلىئم؟سنةلافآلى*"لأهـرمقضالصاالس!لى3(ال!المإيمون

باد!ةأاصلحأة:ل()اء.فلىال!-الم)؟يالدافىكا؟وأالذيناما.الورإلمط

وأه!كم.

،أهرءن"أنةتح!ا!اط!هلااخرد3ءثعرضفىالأسطورة?قثم

و-"صوأن،يموهرت،أ"!قالجلبربدأأ)"سةلىالهالمءلىأستولى،!ن

،يباسر""وشكالر-لاذئكط"!.ةمنفظت،ةقةلمهـا،ور"ْءقال

وهما،ثانة8ء8أسي!أوأ.وأة،ميث!ة"يس!قرجلريهاسا!لمنوخوج

11أيىوانشوساإمالأا11ورمم!قطمنونإت،اليشرابوا

اص،دْبلااروأحو!ال!اسخىثيرالهورإن:تقولةأكلصةا،ضىو

فيحاربون4الأ-مهادتاورم!مأنوبينأ!رءن!رأضعئنيرهـثمأناين

يمونأنعلىأهر.ن()ومحاربةالا--ادلبسظختاروأ،،أهرمن"

وعند،"ماقبةؤ،وصممه(هنأهر)بس:ودو"ظ!رالنررءندمنالنصرلهم

.القهإمة)4(جملأونوإ!لإكهبهالظفر

باي!يةحىلةاوئاصرأع،اهىالمأطلق)اتممويرهذاانويلافي

الشانهـن،ا"!ماويةأالدياناتبه""ولممابقرأكيطانوإينالإأسان

.سد،!أكلا:لد*ةالردالأدبمرأنوهو،أخ!قىمزهبالى.دشيريمرةالةوهذ.(4)

"جتةوى9له!لمااوأاظلامأ:ورا.نكلcر5"اباءتأيئمنزركرالأطَورةئم)2(

.الأ-طورة"رزهفىو*ودلملءلاب!رتفلاالملأثكةاأم..ن!ا.صفى

.)"ظلام(%هر.نةبل،غأوءود.كانأنءلىالاعطورةءرولأ)3

6،26(س2جزه:و،،ل1"ل)4(
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علالإنسانوضعأن؟يلا-ظ؟ابليسموا،رضعلىءلبطالذى

منيعلىانشأنهءنوضعهـو-الادهطورةيرتص-وصب-الأرض

ليجةقفكرةالش!ربةمحارفىالخيرجنودءنجنديايج!لهوانالإؤسانء؟نة

والخير.الهورالمثر،ويهياددمنالخلإص

زرأدشتنمذهب)ب(

يومالذى"زراد!ت"م!هـبواطلامبالثورنلأالةاالمذاهبومن

نبرنه.أ!وس

يكلايثر،فديمواحدإلهجودعلىالأعتقادبوزرادشتمذهبيقومو

يانسبانيجوزولأ،والظلامالورخلقالذىو5،ندولاص-دولاله

أما!ارةوأ،و"ووادأص-لإحوا،والشراخيراوايهن،أفالةأو-ودا)يه

،مالمكانا1يزجالمولو،أظلم"وأ"شرامتزاجمنحدثإ:داوالخبث

وايخرأ)ثر،،أظلةوأكلبالنيورانالىشغا)!بانوتقاوهانوهما،و!ود

عالمه.الىالخيرينخدىثم

"شكيب.فىر3!ا"-يموخلماثمامز-!ماالذىهو!الىهوالبارى

حةيقى،وجودو"ودهوارْ،الأصلهواأهورانزرادشتيرىو

انهيرىالبارىكانولما.،أث!راإلىباكسبةكالظلله!بعأظلمةأواما

منلأنرها،"ظلامو"صلالنوراباعفهد،؟و%ودأيسومو-ود

)؟(4التضادألوجودضرورة

الدياناتبهققرلما!+ثيراَيقاربالراىهذاانضاَاهناونلاحظْ

وغالم،و-يرنورعالمالأروالحف!الم،والجىدالروحاجتماعَمق"سماوية

الانتصارعلىثمةظالأدياندءوةوأت..وية!وةظلامعالمالأبم-اد

؟..وء!ثافتهظلامهةءايهابىدتصاطءنحماثمهءلىهلواله،للروح

96س2بز.والنلالملل:)1(
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والفسادوالصلاحوالشرالخيربأن:زرأدشتؤولأنأيضطلاحظ

اقولألا-ظأنهذابو"ظالةأجالورأمتزمنحدثتنماوالخب!ثإوالطهارة

يوجدأنلاوالسالخيربأنتقولياىأالفاسةيةالمذاهبأحدثمعيتفق

."يسرأألهسرمعإن":الخيرمعهوالثمر،بالشرءتزجظ!ير،ضالمين

فىصمظكاأ..والمةمراطيرفىالأقدمينإمضنظرمنجانبهذا

وجمال،وثقاه؟*يمءنومافيهالكونظاهرفىكلتجلىلهة2النظرارل

توذمدىفىخ!فعل،الو"ودعلىإسيمارأنإلينأصب!اثم،وقبح

اوحدوثه(وأزليته،وساطانهكل

ثة:الحدالفاسفةمعاييرفىوالضساطير

موذوعاالإز-انو!لت،ف!الإزسهاألىلوكإ4الحديةالفاس!فةعنإت

..من!ب!افىوالنظرالدراسةمونموعاتمنبارزأ

الفلاسفة!شغلما5وكلا)قديمةالفلس!فةفىالطبيعةماورا.وقدكان

ثمةالقاالمثالياتمناصوركطيطايرا!منعارلجاءت،ثف!كيير!علىواصطر

مثلفىحظللإنسانيصونألاوطى"*ب..أورروضوأالتمهورأتعلى

..الفلسفةهذ.

كلتهفىواطسألواقععالم"ظهـفىإلى،ارسطو"دعوةو؟نت

لوانهاثمارهاقى!ؤبأنةيرجدءوةلداهذهنتكا-نة!كءرفأ05المثممورة

هؤ.ودكن..ا!ور"امنكاثنات!ىهو؟!حيثمنالإزسانتناولت

هنالمحهومرورأهة؟الظرالىال،ءفىالنظرمنالفلسفةنقلتالدعوةْ

،وظاكلالمادةعالمالىالنظرتوجهولم،عقلنفسوروحومن..الإؤسان

البمايعة.

علىتةومالذطاكلبرير!الواقعةاناسافقفقد،الةمرهذأفىأمما

وظوأهوهاأطبيعةاا"لمومالتجريبيةالمعاملوأصء!عت،الحسىالاختبار
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"*ماية،لصجغةباافلصفىاالض"كيرؤلمون،ال!لإءبينالعقلىالصراعميدأن

مقتبدأالفا-فى""غ!يرعصاءل؟نتانفبعد،الفلسفةءنجوتهير

نءتب!ا"فيا-كل"أصب!ت،الأرضإلىكىة8تبمارأولاتنتهىثمالممماه

01"!،0إلىت!غىاولاتة،ثثمالأرض

"ةلادىفةء:طقيمنالأوفربالص؟بالإأسانيظةرانوطبيعى

أءظمو5الإنطنوكان،فد"3م"طجيه"ءوضرعكانتإذالمعاصرين

فيها.ظاهرةوأعلا

فقدسلوكهؤفىالإزرانتةيهرفىبارزينجانبينوالمثرالخيركانولما

الفلام!فةوحماول-انالإندشأنمنعةيتئما-افا-كأ4أبمماكأيت

موازيئوأصوأن،وال!رالخيرءنلكل"الهيمة"يرددواانجهدم

."بطاوضو

"لير5ومااءكلالدقيق،المعيار"علىيستدلواانالةلاسفةامنيةا31

الحياةمجرىالت!يرإليهالوصولأحنلوعزيزممالبذلكإن.)شراو

؟!ا.الحياةمجرىبذلكولتغير،الإزرانية

بهنونيندقيقانااءيزأناسأعرفلوالحاذبرن!هف..اظر

إن؟"ثسءنهاجانبأواطديرنبجاايتإ:وا--تغانقبل-تصرظكم

وجهلهاصفبانذووكايفااأبديثرإلىبرجلهإممههىأويد.؟دلنإذسانا

بها؟ثةهانالنىالصورةءلىوالشرالخير

ة13،والمرأطننوجهالناسةهرفالأءورمنإنكا!ثيرأثةولوقد

لمإخفا.ءمزاحشرهنادُالهوعيون!مء"تو""ادمريواقعونفإن!مهذاومع

)هذاتةولقد..الناسمن!يرسلوكفىواقعفإنههذاومع،فيه

معىزرةقانشهـرطنلىولكل..ألاغرأضهذاءلينوافقكونحق

لازماأصاقي*لوقوعهالق،باوومية،مصحوبءيرالمضسهذأمثلأنعلى
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وجهفىئماداتثور،الا!!مااية"منصورأهناكإن..مى!سهءةرلا

..محضيثرأنهث:دوما

أثمر،اأبجوان5عهيراَيخفىالذئال!:ابص،الاء!مالية"هذه

وإنكان،هوشرماإلىة*ليرذبهويرضللالإأ-انالذى"هسأباطادعوص

العيناراىيرأه

الديقزظروجهة"مثهـنلا،الفلوهىالجرا!مابثفحمثلاخذ

ه!.يرىألواقعوهذأ،الوأتعكلنةطقهنانم!"خدمإفافن!ن،الخاقاو

تل،اقااثورتةل..اقةلواأ)ةصاصزم!"!بعلأن!ا،تل"رواعلىيشرأيمةالجر

امثر؟اهذاشرةوقأءناك..الإءلىأمساحةإصاقإلىحشيامأهىالاماثم

هذ.ءقوقايةكأت"ةةليمةجرعلىيةدءونمنا)ناسعثيرأفانهذاوهع

العدالةيد،أوأنيمته-رء"المسهيخقكلأنةروعهفىتلق"ى،الا"ضمالية"

ياتمسكهفة-!يعرفإليهاهتدتلووأنها،إ)يةالوعهولعنؤةصرقد

،الزورية!ودوشمادةيمةالجرؤكار.كإءو!يلةمنباكثراطلإصسبل

."وغيرط

يظلأنب!دإلااتهمدةأالحالاتفىالة!تلعلىثةدمْلااقاتلأإن

يحبم،اويةدمانبينبهؤ"أر%حطوتلملأزهناالأفبمارمندوامةفى

.اجر؟""ءلىأقدم،الاء!مالية""ب!م!ذهمقاستوثقفإذأ

ا"2ونيواو،أ)كللتالهـ!يدانإلىيرهونالذينءنود001؟خرمثلاوخذ

ثةفونكا؟وأأ!أش..خلةامومنأيديمبانءمرعا!ويرون،الموت

ولكن؟*َءالةلا"كلةولا"ءنههموأ"دؤَدّرصلواوقفأهذأ

وانه،ييخدمهأطظأنفيرى،ةردصؤفسفىصلهازهمل،"ألا"تمالية

حولهاءنكلالموتتخطفوإنسينبو

بئوداهـنل!ددابرلاتبعفى"فىتررية"كارة؟يتصورةار!أاذكر
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albءغموأ-ركلا"انوعلى،"كوريافىلاصربالموجهينالإمربمين

فهوعلىبفولها11يعودوا)نم0031الجنود!ؤلاه!!ن!يا:العبارة

اوالنءاةالسلامةابتسامة

أ،ملياتمجالفىهامادورأتلب.ئنااورفيءواطفيناانيثكولا

وركباتءواطف?د؟اءنماحم!بعلى*ت!اآصأوفتقر!الاءظ"لية

ذمالجه.الذىالشىهعو

ال!راهيةوشدةعلىالقتيلالحةديمون-أي!اإناأشرالتىنلا)قاصالةفق

،الاءروأةدعءنوإ*ميهلال!ةيرضالذلككل.همنهوغيظاحنقا،

يمتهاجرمم!:وايةمنالةجاةلا"ضمالكعةيرة(فرصهألوممنفينهج

والكرامة،الووليةرءباتعايهمقظانالمحارإإورودحالةوفى

أيصبابمنكثيرفاهلإلىة*ءمرفلمموالولدوالأهلالعرضعنؤالدظع
االنجاةفىالنوهمة،الاء!مالية"بظلالوالاءلتماه،الراصهرةاوتا

كأجب"!اسحبأهذهفىو"مثر).لخيريظلانإذنالخيرهنا)؟ص

أ"مرأناوفى:مرأهيمونأطننانفى،للا"!مالية،في!ون،معالمهماالكثيرهن

دورا!اللحياةبِهونوبذلكلةءل،يدءوداعهذأفىيهون-!يهرأيمون

لضهـر)باجا.وإنخيرنها!سممهبونلماير*.لون؟.جهفىكلوولمناسسعيهم

إلىءهجها؟"الحماةركيبلبمانصريراالخيروجهللناسامهتبانلو

فيهالاءرك!صاهتجاءدركبإنه9ءذاركباىواكق)الوجههذأ

،ت!ركولاإورمللا..الكهرالائيةال!وةفىالموجبانيارباأشبماإنه

بالتيارات!لاذاإلاوص-وءءرارةإحداثفىفاعليةعنهصدرولا

معه.فاعلوالسالب

..ايداناءنتخرجأنيةدالائتاكأيا"فلهرلاللأمورمعالجتناإن

فىثماةناوكان،نعالجماانتجلناهافرأالأمور،عواقبانا)ستدارتولو
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االحياةرزهةيرعلىحميا!ناولبمانت،الشأنهذاغيراطيياة

غيرمتوقعة،أكلالنا؟تاعتنتظرواننعهلانأقهءممةاقتضث!ذأ

.ءقظل"

اءلم!ثولو":الكريمؤبمهلم!انعلىو!"الىيجم!انهامّهوقىول

،.(1.)والمملمسنىوما،الخيرمنلاسللتكلثرتالبب

""

اك!يرةفيةفى،الفرعية،المم!ألةذه5عندالوةوفاطانا"دناارا

تأبناالاولىكان:لاور..فيالمعاصرفلاسؤ!تهاعندييزهماومعاوأ)شر

راتناالذىالتوألنهـذأتحتأل!لادىفةؤلاه5أرأءاصرضابرالن!"ح

-يه!يننافإنه،الاء"طرأدهذ!مقبأسلأول!كن..كأء"3راء!؟لىرجأن

عنسهـي!؟نانة-"الوقتفىوهو،ألاَراءالكءنمانرضة!معلىكأيرا

اذهـألاَراء5ءلىو"""رلولالشرح

منهالابد3خرايهدتمارادعنوسذرة

بالحياةمنمل!،فىجأرلتفدالحداتلةالفلسفةالنإلىةجللءنالشرنااملد

نالإعد،البملابلهامةظماستغرولزصالاأإطلبجعةبازصلتاوأنملا.-.ا!اءرلة

..ءظتخرجلاج-كادالدلىمنل!هل!ا!واط:يص"اوراهماكان

افلسفةافممايافىالأوفرالنصبلبلملكانالإؤميانالنإلىاليتلرلنا؟

المابي!ة.نحويدلجدا0تجالااأ!ذdب!!لمه،هـةءا*اا

الحياةضا)طت!ن-الحدتلملةالفاسرفةالنإلىالانأشثرالنوْود

مبادىءمنفيهوماتلاعالعصربروحجأفىتقد-ألوأقعفىوعانهلت

..-تماعيةواديةقيتمهاوا4سهياش

889؟9الأ!وات-ءرة)1(
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،بالإزصهانالإ؟انهوادتأثنأهـ-ذأزراثجمن!:اء*نيماناهاوأ!

..ةديهو!تحماثىخصىاعالمهيرم4!-ءدةوالاكرات

فىأهمايةااحياةاواقعفىالإنم!انإالإيمانذا5ممثار2ظ!رترلقد

رأنةالظاهرءذهروافىءانلامهفةوالكلالعلياءءلمه..و؟نن!اميادتقاف

نا4لل!إ-فيوماكان..أركاضاآثدو"غا!*لىألاثاءدو"قواالاصولايدصو

إلاتخاولمأفا-فةاإن8؟اكروجوداَ..وجودهء*ركةفىالإةسان!نهذل

إناثهءنير"صهدعماةدوإصلاخ،فىالإؤم!ااكيان1ادبنا.

بحشهالعاليةءالمهـبادىا)زرليل"-ذاصصمممافى4الةإ!م!في4مههان"

ءئةير..وغوىءضمونمنعا؟زرماوىمااليادىءذه5منتستخرج

،الةر.SCإباتحلإللأن"،الةاسفةءور4ةتتصيرءصرإهدءصرأئدالهاالعم

ثن"يةوكان،ياص"لراهـولأةدء!ناؤانأيوايامأئدأسااأ"لمأجم!نتتغير"*لمتهيرنف!

عاتبحثانإلاذلكإزاهالظسهفةإ"!معف!-ل،الحقمحيارهوالثابت

لأولىااصولماتجد،!اضةالرفىإتمثلوا،شهودالمةإتالأأليقينءذايرلئضصلنمه

المتةيرةالأضاهعالمهـوالذىاد-وسال!الم!ذاءظرقة4صادى?"ليفى

عث!رالممهادساةرنافىإيةالأور311ضةجاءثم.؟ولا"دوملاتثبثالهخا

بل،قل"نسيمادةله"ثكنلمالذىالمابيعةعلمبم!غالإسود،إمد.وما

منغيرتالأوربية"كةدكن..تيمنوءودلهبهونالاأوشك

الونانءندؤ-كنلمأنبرحدالعلممصدرأطواسوء"لمتالنظرو-!ة

الطبيعةظواهرانالىباجعلت؟،وأطظأالظنمص-درإلاالأقدمين

أ!ةادت3وروالعةاء،أءنايةباأجديرشهيثاتكللمانإ*د،البحمثموضوع

مبمانةذوو!يهالتاريخفىراكماةبين!منالطبيمةع!اهمنالأوربية

اهال!لمىهـؤلاهواقام،،نير!"و،ا!يليوجا"هـؤلاءراسوعلى،مل!وظة

ءشربمالسا:الثلاثةافرونأفىفىالإؤسايهرالةسادالذىهوللما"هةعالأ

نعقمنهما،نيو!"و،ليلإوجا"و)!نكان:عمثرو"خاءخءثروالأمن
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يروالثورةاتنواقرنوهو-ءمثيرالةامنأةرنافىالطبه*"علمصكنةتحدثحين

الذى"وضاصةبص!ة،لوكجون،فإن"سهوأهعلىوأعصي!اإأورفى

نتائحها"قفي."و،جاليليو،أقامه؟الط!بيعةعلممبيادىءهقسة"رج01

.،1114الفاسة

هو-هذاموضهوءنافى--ال!إسفيةأكابْم5-ذها!منكانوةد

قى.الذاا"عافىءستقلإالإزسانكافرديمانالإ

عثر-الثامنا)مرنفى-التنويرءصرفلس!فى"جاءتوه!ذأ"

جطتإذ-للإأسانالةرديةالش!!يةءبادىء-*المبادىءذه2مؤيدة

،أط؟ةفىأط!يعةأ"قرقهفردا،كل،اءفاثهإ!نتهاقداالمجتمعأصاس

.أحداأح!لمبهافمارية"!ةوقوى،ألى!يدالعيشسالياوفى،يةطرافىو

الفرديةهذهةةقلتأعشر"!تاسعاقرنامنالأولالةصفجاءانفلها

،امر!يمن،نيضوءنا،والأدبالظإمهفةيميبدأنإلىالس!ياسةيدانمن

علىتصرظتهوفىء!قيدتهفى-الفرداستهلالؤعدانوغيرهما،ثررووه

،(2الهمة!رزأةرادبىقييةعلاتهمنالرنم

والشر.للضيرأأسخمىرلبي

والأخلاووناةلم!يهفةألاسقدمهاالنىالاَراهأن؟"وقعانةإ"اإذن

"ةردية،زه5بعبطاءط:وعةأت!اءةررس!ت!ونالمةسوأطيرعنالمعاصرون

ح!مهبا!قدر.،و"دهاةردإإلىرأج!أوالشراخيرأمعباربهونأنبمعنى

لس!فةالكلفإن،فعلاكانهاوذلك..تةحيرهبهويرسعفه،ظروفهلهتملىما

أصولهةيموررها"ة،فياهلااهرال-وتدور-كاد؟كاالحدءئةلأءلاقيةا

."8و17ميالجدبر2"المفىة8"ياة(1)

.9سالجربداما9فىية-كرحباة)2(
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الهردإرادةبينالتوازنفيظ؟او!*صدلهلتبزحمهأو،وفْىاع!.

اجماعة.ؤإرادة

فافتهبهتذهب-الإنجايزىالفيا-وف-،5ءون)1(لوكف!ا

إرادتهوباحترأمبالفردالاءتدادفىمدىداب!إلىهذافىألاخلاقية

لاكنيماسةولاللدولةفلا؟عايهصه)طانقوةلأيةإونلاظبحه-وتف!!ره

إممهانانفله.العق!يديةاوالس!لوكيةالفردحريةفىالتدخلفىحقمن

وءباؤشائذىتالدينيدينانوله؟يرىالذىالطريق

،وأينن!نفسىفىمصلنه؟ضاصفردىيئالذإن:،لوك-ونفول

فىئيهدأنبأسهاالدنيافى؟"رإؤممانعلىويى!تحيل؟نفسىذاتمن.

2)ا"ممىفى!دلمإذا؟قيد"ةطاراءفياؤ

أكثراطقوشلهذالهفإن،باقهصلتهفىالهردثأنو5هذأكانواذا

ومصلحته.جقدير."ميب"صلةهذهقرر..بالناسصاتهفىمنه

حقصالدينيةيةالحرإن-ي!،مر)الفيا"وف"ءفر!هق)3(،ةهول

فكللك،سيالىآصابهايىتبدانءوزلاانهف!،للإأءانط!هى

وفى،يالمىال!هأىألرفىالإؤهـانو"صب.يخةدميثةمن!اتةتةصأنلايجؤز

.كيرهـ)4(،يرضىأنالدينيةالعقيدة

علىالقائمالاتجاههذافىالأمريبم-الفياسوف-بينتوممرويسير

.مدىأ!دإلىبعفلهوالإيمانالفردبربمض!يةالاكزاز

أءكامهاوةطبيقالمابيعةإلىألرجوعءقهذهفي-4فلم!،بين"وإستنتج

2631،4071عاى!نماشا!ليزىةلي-وت،لوكجون(1)

02صابىيدآالمالىالفكرحباة)2(

الج!وريةلربا--ةة؟-"ر!شحا!ركافىاطدتث"الةلىة"،فىةمنجنرسندرصهو)؟؟

.،3لمأ!كلحباة)،(

http://www.al-maktabeh.com



.-81ت

المابيعةابنالاالإؤهاتفا-جغاعةأوفردا-الإأ-إنءلمهوأظاء!ا

ننان!ا.كاءنوكا!

،لمنا3ةءلىانامهينءير!ويرء4اما1إلىالاءخمأن،"برينيرى

)تم!يرالمادةءلهاللهؤرةكاا)ىةوانإن!اإلا*"الماءلأا.ةيه؟هإشالذى

أ؟سو..مل!وتهبمااقهيحمالتىنينوأالةسؤقليث*توإن..بمةتضاها

من-"ط"*ية"قواؤثن7رءظ"والذى-اطوادثءدوثفىالاطراد

"طبيعةإذ،يثإةاإصفولم85لئايثإصنعلمفالعم،وا-تراعهال!-لمخلق

يرقحأند"عنها-تعلنأنالعقل،وم!مةهـناك..ئمةهاظدوأطراؤصاقماوامهابنطا

ظأونأى5وَأم؟ءرمءناوراذبيةظنون،نيوق"قi-لعلإا-وه

اخ!فف.ثم"اظكان9"يمونأجزاءآ!ييرفىاوّواقئطرهو-ارواذبه"

االخطا.اعنه

ئضعلهالطبيعة،الذىالةظامبينءقارنةءقدإلمىهذامن،جمن"يةتهىولأ

الطبي!زكانتاولم":فيقول..الإأ"ان!عهالهأنيئهخىالذىو"ظام

لماك!،اَ%!رفيلمة"يديرالذىاقهلهاا3اسة،نينالةوامنطاثة"وفقمهيرة

لزم.ج!"اخرىمنبالخالق،ويض"يم(4جممنالخكمنجزهأالإأسانكان

،!سوخيرهبهآ-ليراخىلاقه"نينواةةا،ء"يرله؟صالةفىالإؤسانبرنأن

قانونهـونونهوظ،قانونهالإ؟-انَفيلكة،ةوانيمان"لامابيعةأنف!

التىنينالقوا"لاثاخطا?ناهـوكاثهفلتينلحااكلتافىوالعقل..الأ"لملاق

كافزررفأنأردتفإذا،.ءنكمففى"يهن!وإن،شَلفهمن)ليست

وفى،الاةتصادوفى،"-ياسةفىيفاكروانلمكرممهانللإنصاننبةق

لكصابمثفبال!قيلف!لك،الحياة-وافبمن؟بجماكلوفى،الجادات

اررءومة،بهتحكمءمإلىقىكنفىذلكلاو،الظاموأ-اقلاواطرادلاايرةق

5(،)؟الدينرجالبهايةتىةتوىاو

.د--،41مىالجدبدالما!قالنكر-اة)1(

وللر(6-اناه)آ
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الإشهافى،يالعقلالأكزازتبلغمدىأىإلى!ذاءقشىوأنت

اخيرظ،وأ)شرالخيرفىوبهقييدنه،الإ؟هانبر-يوك"صليثىهصليهفإ

.شرااهـهويرماا!ثروا،"يراوأهـ5يرمما

الإنسانءقعنصرمجةءهـأحةفىلمكلن(ا،!جيهسوايم"وه!أ

فيقرل:..شروماءومن!اخيرمومازقديروفى،الأشه!اهؤيمفىءكلتدةدهفى

خيرأل!يران،وألرذيلوالهضيلة،وايمثرالنىيرءصررهـوالإ؟-انإن"

ألوحميدالخالقهوالإنانإن..إ)يها!اساإ:سأشر،وألهبالة-ؤ

هو،31(إعت!بار.الاخلةيةقيمةءنللأشيا.ولإس،العالمذلكلا"يمَفى

علإ!ا،ظمالقالأسسنمرفأنينهكىالرأىهذازءمةندركوإ!

هذ)كاتولو..عليهبهاي!ليدلألىو"براهين،عا"ء4ت!يميرفى

ليان،عليهثمةظحخهءيرمقإرسالالىوفالنيارسله"ممجردالرأى

.الحياةفىأ)!ماملةياالقضا"ينوزنله"قيامل!.ا"ءآأءنباةس

فىالفلهةيةا!بمامهتةوم،ومظقءقلر-ل،"-يصم!ووايم"

والاستدلأل،أل!لميمالمنطقهـندعاك!ةوية،ءلى؟ب"فحرءقءواجاْبكل

.الملزمالقوى

اظهر"..والواجبوالضجأط-نفىلمعا!ثرحهفى،صمس،تقهول

..ش!وريةحيماةفيهلي-تعالمفىمدلولمق"صكل!تلهذهليسانهأولا

.و-ودأ..ئية!يماوصكإتماديةءقهاهقإلاةث"يوءدلا،لماروأتصوّ

هناكايكون..بهم!تم"لإ"ظءيرمنو"ى،إلهءيرءقالأزلءن

أمكقاذااوcبهضءنخىيرالعالمذا5صالاتبر*ض"أزلاىولمهئ

زردميةجمررماهناكيمونف!ل..الفل!ذأءقءالن5:اكبمونان

ءال!لةءاهظراتولم،ديث841مصءفىىكا51فلأ-ة"3بارمن،ء.سىو)يم(1)

.يخعوا!والأخ!قاديئ

.839صييءو)يم)2(من!-تا-
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بيايجااو:!رأ،ل!هلباب!يجاإا"يرءئأ..؟ثهـأ؟"رأوا"يأءدكلا

منيرمجهجءرأحدىج!ممنءقأءقية"تلاظءقاةظرأإةماحو،افىءلبا

ن!عانل-الابدلأنه،الاَءرهناكاكزال!اص"""ي!-تفيرفيات

الآميؤنحهث-ءول-"ىقملءالفياممىوفلأمل،جانيااةرديهماامرالرء

-وحدهالمادىالةالمفىوالوا-ب!والةاطمهنيوءد!هل:-ائلونة

لواءديويهملاأ؟"فىشكلا.؟.."وريةال!فايىاهممنابرهـد"هالمعي

-صنانماديةطقيقةم!فتتأف!إذ..فيهش!ورلاعالمفىءكان?ا

..ماديةءلاقة11ءييريةلإست..؟اء-ىءقءيرأ-ماديةة"ءقيو!

لاانه؟،ععيصاأرص-فايمهجممأنيهقلاsoulوصنجهفىالشهمء)مل

لانتاجهء-نإنهإقولانيمكنهـل..مؤلمااؤيمهارايأونانيمكن

إمياعلصرميSA.مكالمفىيىتلنجمالذهجهاولدان؟أ"رعجهاديةحمقممقهه

يمكنولا."بهونلاأوكونالماديةاءلقائق.؟الأخرىأطقيقةتلاثص

لميمنأوا""لإاة%ود.وأتكاأهسوا،أبمطأت"ذدلمااطق!ا"قأتفترضأن

لهاكاناوإذ،رغبةلهايهون!بدأنةلالبطالهانت؟نهإذالا.."وءودة

وشعوره-سّذأت-دةائقتصبحبل،هاديةءقايقءرد"بمنلمرعة

لهايلأونانفلابدوالواجبوءود،والةجحاروسنءنوكل؟نفإذا

.،)1(ماقسفىتحقق

ث"ييمفى،"جمعم"رادجعلإيا)ىهدسالمياليجعاماتإحمدعجعمهعهه

فىفمحإليهيرالذىالاساسسارراة"شهوريةأنيرىإنه..وا)شراميرا

،الأدفاهفىوالةبمأررسقجانبوعن،والشرأ)خيريىء"عنال!ف

لهاترمولا..تبحممصىدسللأمجيا.لإيمومجأك"وريمىالح!اةوبهير

وال!ثرا"مغيرصفاتمقدفة

،Atءاث-هوهلررادفى!بةيمسالاعيناهـلىابمةارا8(1)
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عالمؤ-تقبلو!ثف،موريةالمفلهياةاإلىذا5بعدجهضيويةةل

..وثزهاوقبح!ا،وخيرهاحس!ابينالأشياء،وتقرق

سعورذومو-ودف!يهثصهجالذىالوقتوفى..،-يمس"ثفول

ويمرن،حقايوجدأنامثروالخيراءن)-كلعةالةرخآ-لمءنالها15جز

"أنماصهرفإذا،لو-وداذلكث*ورفىم!نالاَنالخاقةللعلاظت

"يرأ،وماداملهبالنس:4خيرإنه..-يرأو5هـمديردبمونخير،فإنهشيئا

الهالم،diذفىاقييماالوءيىاطالقلأته،إقءماء!2Jة،له-بةبالة

(،.1و)5براءحم!ارهإلا-إقي!ة4قهاللأصىثا?نوليماس

نلكغ!ير،للوجودأخرىصورةءرضإلى،جيصى"نتقلوهنا

الاشيا.قيمفىثتحمشعورلها،واء-دةتاذافياأفترنواىأ"صورة

.".ءطلقاتح!

العالمذلكنصفدعنا":يقولةاخرىصررة،جيمس"يفؤض

إذ)أد"لمناووءن...،"خافيءزلة"؟نه،إسمكه"هو،وحدهالذىأ"رضىأ

المسألةفإن،يصرهوما2بمامعهواد"إنانيا،ثام!كواالعالمفىهذاالان

نءكاةيرحيلئذوإوج!،قبلذىمنتهةيدأأكاشبختصأ!اقى

..المم!نات

ماهوئوالاخرقياهامنهماوأ"ديرمجاهلص؟انامكلناتاهذهأحد

ءورهلهبماضمام51ءير،ءنويولهاهوائهفىمشهسهاويىءهر،شرأوخيى

"!ف!ات-منفب"عالمعندنايوجدالحالةتلكوفى.هبهيش!رأوالاَخر

"إةيئ،و!ةغيرمنووكن،الخلقية11*زلة،فىماكانض!*فالخاقية

فيظوةتةيسونهماحم!بشرأأوخيرأالوأح!إوصوعأفيكون

أ.آةورماتبر!نأدأبرانهراقيدأنيرصاأهناءنملاو،)به!كذااوالمف!ر"ذا

."ال!ابتىشاالصر()1
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رهإ"!ةصار:..الاضراىمنخأقاايصر،اوانهذأكمنارجمحهذاراىإن

هناكفا؟س.ا-لاقىؤءددحظو)،!إقياء!اوا11ىأا!ءالم!ذألإص

اتضاناك5أ؟سبل،الأيثبا."ميم!ا!قاسانيماكنواحدةنماروج!4

مقوا"دكلانالوبم!"،ءهـمق!--ذهسْاطوجودالىصا""اورء:4من

أعيزتَفإذا*.وإمف*ورهالاَءرروهلمغغيرانهافترضقدااو-ودبن

فىقيرئكأ"رةى-ف!ألم111"ذافىينوجردءير!المنكرلأثه-اصء!دامن

وجد،منالقداىقالشاكور.r"صالذىأماهاا!ذاإسهلبهعالماالخاقىالأةق

-كأليقةفيهقيدولا،.:ىكلمةياسزيى""ءرديةالعقولت!ون،1ا

(1،)000متعددةؤ""لية2راءقيإل،ءوصوص""دةوا

خيرهـوماأ،شياهفىيمونأنء:كو،جمبهس"ان"ذامنفىى

الإءهاس"شخصىإفهذافىيرجعار،إلاوة"حء-نو5ما،اوشرأو

،ضف!وأهـثرأيروما،-يرفموخيرايراهفا..الْاشياءهAقيةرداصكل

ذاتها،فىالأشها.أما..اء""بيحهماو"ق!ب!يحالةردإمصتىنسهما-عهنواط

مراأو-ديرف!يهاقبح،و)يسأوء-ن!افليماس

وظمت،الرأى5ذاءلىاو"رَإذأحهناةة-"ميملاناسوكيف؟هذأؤا

؟هاتالمجتفىاس!لوكأءبادىهعايه

كثيراماءشءلىءةا!يناةمم!اافياإ%..!ذأغايرالحهإةواقعإن

جم4ءناننا؟،.وءسهاءيرهـافىدون!مة،بمالؤءن..اءادىءأءن

منوشى،!ةساشا!ا.الأمورءناصته؟ر!يرعلىمتفا!وناءرى

..ءنهاوال!قي:بهامط!تنا

نحظطاتءإ!رءمالناسيرتمع،ح!يثء،معفىكلاحياةواقعهوهذا

6.8صيرء.سوابم9الأعظارادة(1)
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راءورأ،وء-نهابثه!"!يرعلىأثواضهوأمورأةبهامجددون،لسلوك!م

مغهااأهوسوقبح2اادرهبواأهبرى

"فوصوىاماهاأبمذأ،صيسوليم"صلفيا-وفيرضىيمءتة

أ؟وءقيدة،ةوحيا،ة-كررجلوهو..إقاسا"نحوأعلىلناعهور.الذى

ييُزافترص4الذىامللعااصورةارمم-ر،جيمس"ان:هرلوْ

بةص..الفكربة-رفى"حقإز-ان)كلأنوليؤبمد،الةردشفية

...الاحبرينلتهكيرتخضسبلاطلسها

منهواظم،أمزَضهالذىألهرضهذأفىيةرر.انجي!لىيدمابرهذأ

.ءلىأ"دفيهلاحدلافضل،يامتساو1،فرادوضعا4فيوضعالذى،العالمه!أ

أنلهفلهيرذىولا.الحياةوأقعبالهعنيغيبلا،جميهس"رلكق

الواقع،عالمإلىالةرضىأ"المأهذامنينتةلإنه..الخ!يالسمبفىيكلرق

حا..عب"فرعالمهفىللفردائرعاأ"صما،هذاعالمهإلىء*4يحمنالعبنهو

..ثات!موحرلإرأدتهمثة3ءركونأفرأدمعالتهوحرلمإرأدته""!وكفرد

و"ء3-ب،إ*قابر*ءن!مهكذأ،اصادم3يد،لاأمور!تةخظمأ!اكنو

بة،اراتضاغبات!مإيينريرصالحاوفاقيمعلىءمةإنه..خرلاَاةأدإراحدله!ةادإر

والشر..""يرتقديرفىالأفرادركباتبرين،المشتركةالوحدةe1..ب!ط

لأفرادابينالرغباتءنازعتعددتو،أ"ظروج!اتا)ءتلفتءديهاأنهذلك

تةييمفىلينهمقيمعم!شتر!وحدةثمةأنفى!ثهكلأفإنه،الأفمياهزشهيمفى

،:جهب،لحا..حالق:اوبانم-قو،أاناراولعبيربادمحفها،هلأعااا

ناإذنالمههبومامقال!س50ممالوب،لأنهء-هبفههبمطلوبكلالبحا"

كباإرضاههو1،"لاقية4الفدةبهديهكغدىأنبجبالذىالمبدأيمون

اله-الم؟fit,شلفىءت!ذرجمية!اهاإرضاهإن!ثبرالرء!باتءنممكنعدد

8،كلأحسقايجادنحويهدفالذىهو-اذن-قالح!الزملنفبكل
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"وصاءُثُلا"يرويمون،ألرذاهنعدمممكنمقدأرلافلاسدثباعهجممنى

مم!نة."سارةقلبر1،اوكنبمودبأقلكأقهقهيمكنمثال

رب1تضكلداى-وأنتمهاربمةهزصاك9ونأنبدلاأنهوبما

.."مابهالشامابألنمرلك؟5وفلبهبايرجىالذهبالانتصارفإن--ألركبات

الأفرادبهاي!تم"ىاكلهةاءلهفى"!عادلابمونالذىالايتمارهو

-ليمنا-:هبالذبكفاحؤصةإلا"ناريخجمرياتؤلميمم!سظ11المنهزمونب

""تجاربشتبرق!و.،.وصولاصوفاكثرانظاماليوجدوا،جيلإلى

أبببرجِدتهب"تهبكل،وعبا!ا"بلاداههبهبانينفبلتعلىالمنعبضنب

جمبعا،بهاأ"أباماإذأأبلدأذللظنل51ينءنبلليفهبرألرضامنبممببنبمنبدأر

بر*ر*ترفماصانبفىداثمأاطقفيفترضالخلافصالاتفىوأما

قاليدوميأعيامحافظايمونأنهـنللصل!وفبدفلا.فضيلةبانهالناس

(0)"يةيرالتةدمعايير!وضععند،وعرفهاالبيثة

ابئ-أقرهاالثىأطضاةأوصاعمجترمجيمسانمنهذأوواضح

كانوإن.ادأ،فروريثةهـوذلل!.إن.فرضاعليهفرضتالتر،ورضيها،لا

خيرهوفذلك.الضاص4رءباتهبهضعنبرهضكمتنازل!سمابعلىذ)ك

إلتهرغبا*ضلا-كأسروألةردفيهقييع"ذىالاءخما!الحالمن

نادإ!ا.هيئ"مفرطيرلىكنوض،21لل!يراخت!ياهـلأفمو،وجودهكل

نب2!ؤانبوإما،قنبة؟"،خالمهـصالجاء*"الرهبباتليبار"أبتقسبب

الجاعة.ركبقىوءضير،"هاصفةهنفينجوهوركباتهجناح

اكر!مةأنوينرى،الحياةواقعفىواحترامهوزنهلهرأىرهذا

يم؟ازررأبابفىملزمة"أبوجحاعن،الجاعةقبىاحترهتنثأالإسهبة

995ء-ءكيهسلولبمنأهالاهارا،ة(ا"أ
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اكأ"اب1وص:،الإءلاىلائشريمالأرإمةالمصادرأحدالإبماع.فبمان

والإجماعاوالة"إسو"سنة

ئعةأذأأءلاَرأاالطحةءمرافىبةرر.أهذمدمنأإلى،سحميه"ذ!بو.ذأ5

اطاقةءنوأنامامْاالرأىيعتقدهفاهـواطقالمة"إرىنونالقاوان،حق

ات!ريداو"دهالمر.يحاولأن-أ)كألاس""أى-ءناأيم-ثيرلنس!بةوبرا-ءقأ

أنءنأحيانائلمولانلزمنولكل،اما"*يةاال!لومفىأوالأخلاقفى

لارا!يمونوقد،جديدالةفىاطقهذا"مالذينأدالأةربةضفييوبمد

.؟(،)المحالمودالأشإمضابرددةلأةها!مأو

...وأْل!رأنيفى،بمسوليم5ارأءعندالوةوفأطا"اقدناارأ

الفلس!"يمثلالمىوضا-5رأفى-ال!ا-وفءذاف!ن.إسلا،ولكن

..بممميعأأرأ?هاءسيهرأيهإلىويجهسع،قئكللاعلال!صرية

أراهإلى-ةصوة"اتفى-ؤشيرانالخيرءننرىنافاٍذا5وهع

الخيرفىأ)فلمهفىيهيراتف1منبمديدأنالواشى.صظلةإلونءؤلاهبمض

.س-5أيموء:د5أت:ارصا"كادكأرجاي!الا!تتهىالقفيالتانتلتكاإو،وأفر

وا)شرةللخيرالذافىالمور-ار

قي-"-ةفىإلإنه،اييةشااكثراطد!عةللةل!فةأضرعاكمنز!ناأنعلى

الذىالأةق"نأتل!اةقءنإثمروااطنرإلىيئظرانهإذ،واقعيةاكثر

..ال!ردالاةلى"ىُيرلا

رغافبناو5الأيث"اءو!4ةَوأمانيرى،ريبو"الفلمهوفلمثلا

.افردىأاطاءىلا00،)'(ألوجدأنخلقمن""*مةفكرة،وانوادواقنا

لأ-لاقافىءلىلأافىلاأن5:ر!قيرإسر!رمرلأاالفيا-وفو!ذلك

،901الاعنقادص)رادة)9(

.ا!3اطعل!بابئعندوالأخلافيالةلة"31(
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المبداوهذا.،أ-جامواتنانموأمهاقاالإرادأثغ!إفبينيرقومانءو

"؟لدكونلؤبةوبرا،-5حالممبا)ونبةو،الواحدللفرد"بةلةباصوأب

يدقىنجةد-رغ!با!"هى-بةهةصارإداتإر"دالوادأظر.قى.واحدةجم!

الحالمنصهذهفىإثُلىوالأ-لاقأ،أ"رىإرادةمنه!نفرشيئامن!اإرأدة

منهاتجةل،و-دةوا-دةفىضاربةالمهالإرأدأتهذهإينالإؤ"انونقان

افرادأبرتمع\بىفي"س"ذلكوقل،ءزرودهـدفقكأ"ءلىأ?"*اونةأءز

الةلياقيصضمالااخلاقلأوا."ا!إرا!لأةراؤلاء5منةلىكل!ءدألوا

وأءكدتيارفىصجالأء!اءاإرأدأتءأممهقجميثالإزم!انإفسفأنص03

،)1(00واحدهدفسهإلى"تهى

فمساوفناان،أمالم1َهذأفىالخاظيةليةالملمثاا!تصويراهذأءزبتحم!وقد

-لةاورليالأؤ-جمن،و)لمسالح!ةوبالةلس!"او!لعْرداهألقىددهنا

4مةساو،النكممة-ظةازمشودةا-"اةضاأهالمأ"ذاءنث:ظمةأ"ذ،ضاعر

مهتت!مولا،عهلا!سممهالذىالة:ا-وفزالماإ؟"ا!ل!..الكن

،الإنسانعا)مليس؟ألظنان4ش9بررس"الذىالهالمهذاإن.،ء"اله

إلىممش-يرأروإس!ورولولهذأ..أقهإر)دةفىالوأقعالمالمهووإنما

إ!نهاصوه!ه":ةول..الو"ود!ذافىالمتمىقةا،:ايئالأ-لاق

كلير*لكأوكا!ا،ءلىأممونأأجزاهبيناللهونقإذ،الإ!"الأ-لاو"

(.f)،وا-دهدفكأ""قعليكلء*اوْمافيه

ضاربلا،ءتناءنممةهـهجمعالم،أمّهإرادةفىالوأقعالعالمهوهذا

11ةيهو:ىهشىهإثن"صادمولا،تهءو-وداة!ناختلاف'I'،فيه

توصدأنيم!نرهـل؟أكصاربةألناسإرأدأتفىالواقعألم!الماؤاهوهذا

وتزسق؟رادهأههأرادات

419صدالجدةالطمر!ةصكربة(1)

،011ميابىبدأوللى!!ءلمباةأ)2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-09-

الإقساوإسلك"انهوالاجتماىللإة-ان،خلافىاالمثلءإن!سأرويفول!

شسجزش!ههين.*ودألموبار.و5)فتراضاةعلىقرمسلوكاجارهإزأء

علىمعالإبقاه،إ؟3ماقتان!وحدةفىإندمجابل،لاخرأعقمنهماكلمنفصل

منأينجزص""رد--إزاءذاتتحملهمانفسههوذلكايسأ...ء3ماكل

فىدأخلينل!هايجةنروءلىالجزأيئهذفيت!قاليما-ت؟خبر!اأجزا.

بينالأعيايضأيمونفمذامعأ؟ب!ماالاحتفاظمعوأصلسكماأم،حدة

فىساإزأهزرانالأههلان،الناسأدأفربينصإل،الناسءنأدر،ئىن

وبينهمابي!مئزتل،وأ"دةذأتمناجزأهالناس"ؤلاهلوكانفاس؟

.(،1!وا"دغتيةذاو"دةفىالكلايةفمرع!،"أضاربمن

علىقيثارةفأطانههز،شاعرامازالصااله!يا-وفإنن!ولانولك

افرادهإرأدأتفيهجاوبتةالذىالمثالىبالعالميرلمإنه..والأحلامالخيال

من-الصادر،ينالموسإحناإضاءنمويتباوب؟،مةممهقنغمفىورغباكم

المو-يقية.الاَلاتجموعة

نافيحاولي،المطاقهذا-ألخيالءنلأيرضىالفيا-وتفإنهذأهومع

الإر)داتئنظيمفىمد%لالهاء*-لالإز-انفى،كاهنةقوة"على"مثر

""بصيرةأكاه!ماالهوةأفه)"وفهذهأوجدوقد..الأفرادبينوألرغبات

.11،لاخلاةيةا

إو"..صطيتحدث،رويس"ن!ع؟الأخلاقيةالبصيرةهذهىفا

يكاأنلولالَبسلتحيلالأفرادإراداتبينالاقساقكانوةد".يقول

تقذ،اخلاقيةبصيرةمنلكبدفلاوإذن،تجمعهامشتركا،ووحدةأصل!

..اشباهاالإرادأتنحتلفتجعلالقهاطبي!كاالإرادت،لثرىحميمإلىبها

.،الأخلاقيةالبصيرة،بهذ.الاتكيتمللاالاخلاقيةنجلحياةذلكوعلى

.111صالجريداالالة!ي9!اة(1)
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فإذا،وص"فافوة،عندالناسئهاوتا،خلافيةْة"والبصير..يةولثم

الأخلاقية!البصيرة،كانتإدرأك!او!وةنفاذهافطالكالدرجةبلغتما

دفعةالصالم!يهفىالإرادأتكأاف!زرقا!!أتهابوو"ى،اقهيةصفب!اا!

المحدودالإزسان0ايرقدؤا..واحدذوهدفوأحدعالملي!ونمنه،وأحدة

افه،ظروجهةءنازراقالحة!ي!"فىهوالعالماجزأءاتجاهاتفىلضاربا

و-ودا.في!جعلمقصشى،لأخلاقيةابصيرته(مقبدى!ةكلشىءيرىالذى

.(1")واحدةو-باة،واحدأ

اطقةها،خلافيةالبصيرة"فىالراىهذأأن:اولأ:شىوأنت

ألنمالؤاإلى4وز"بئالمطاقالخايرفىءيمس"ايمهوبهظلالذىألرأىففممقهر

عالمناءنإ"يدأمازال،سرو،ألةيدوفماان:ثانياو..)2(وعلاجل

إرادأتبينوالصادمالضاربدصذاحلالنايضعأروعق،الإ!(فى

..لهمقبرلاتفصيرأقدمأنحتىاو،الأفىاد

بناه-باسولا5:ةيةولذأ5رأيهعلىهقب،رويس،أنعلى

قوأعدهافىاب!ثراجماعاتتختلفانفى-النظرمنالوجهةهذ.على

وأحد،نمهقفىأ!لفاتلماث!حانطيعنص!ةأينهايةفىمادمنا،ا،خلاقية

وأحد)3(.نغمفىالختافةالألحانتنسق؟

نسقع!الم!تلفاتتلكثضعاننممه"طيعلناكيفيقللمولكنه

إلىصبيلمنليس؟المتصادهةالإرادأتهذ.بينبطقىقوةواى؟واحد

ا!ظامةيمانوالإ.-سبحانهباقهالإيمانإلا،رويس،بهيقولالذىهذا

وأن،ألروصنبهيراثغبرأنار.اإمه!هوليعالإ؟انب!ذأنهفإ،الكرنفى

.611سأبدثد"الميديجرص:اة(11

ال!ابهذاس84مىأتر)2(

.791ص2بديال!!لى9فكرعاة)،ا
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الهاياالمثلملى!هلموةاتتبارثصطوان،"سماءإلمطإرادتهمنازعيوجه

اوالأرضأ-وأتأمايموتبماافهيدبرالتى

*88

مواهصرأهـذاور"فلاسمن3"ربفياصوفلنكقى،روثس"وندع

11(،دثوى"رن"

يتهقف!و،غالبناوكلءل!،-!يمس"لفدغةصالثار،وىد5إ*"برو

هناومن..الواقةيةأى،تيةأبرأجماا5افيلس!ؤاإلىةاسص4فىإانتمائهممه

لت!ةثق،ننصالإاييهااإ)غىلتى،"ورماقيلشهاثجباءةثمة4الخاقيتهفاس!أت؟

ناأف!رأنذلك..اأقعالوعالم،إلىمىوالنهال!قيلى،منمجالهاورء:اثهأف!ره

تو"؟أو!:طأبةق،وصطها-لموكأتوجيهفىبهانتذرعحذراإلا!ما

ف!ء!-محيمةاوسدهمة-ة"فىعر!عناف!ه..انثودةانهغايانم!انال!

،ضىهفىيهرالهمنتليس!ف!ىذكؤ-كقبملمو)ذا،للامه-طةة!ضمن

قةطرعؤلكن!"ف!و،ءهناها!للفكرةا-!-نا)أههلذأءانوكا

أقةلم!اجمةأصاْافأما،..ألضاطئةمنأ)"!رة4أصا"ا1)كلءرة13مميزالتىْة"قي!ا2

إلى"سهلموكذلكإناتتهىأ،شص12"تىألةماوو!ةطةالونوةقس!ح+ناماإذا

وإذنء8إةههودةاأكابةأإلىخما!الا!ؤدىأ)تىفىطثةأظأواها،تروقما؟

الذىالواقعخففىيموننماإ،أخ!هافىبمرنلاأكلكرةأابصهوةءظيق

تكلير..صوالحناختتفيق؟ا"زريرهإلىاهدأقىا،فناجأمعصتةقىا،اداأهفىلا

ءلىتهينأوذرأءادواترالأف!هـذهيمن!لمفإذا.هبأف!رناتغهير9بماذا

نهإ..الض)قاقييمفىدتوىرالى-لاصةهـو،21إهذاباطللغرفمىذلك

الأثوالأءور؟هـىفىلأعيهنالضإ"يةالقيمةج!ل،فىمطصريهأراءهعءن!ق

ق".وليماس.منهعايهاصل2اتىأالتاثجوفى،الظردإ"ساسفىيرتركهالذى

نفه4دائرةعندار.أاصجازءيثمنإلافةال!لم!هذهز!اءإينخلاف

.1599ءنةوترفى9581تةودأ.رج!فليىوف(1)

587لملبد"دأ9ماقأنكرءإة)2،
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معءَاوَلَةإلى"قلةإشضهب"اذه3معبرتههالتعاملبا،أوالفردىألوصحب!ذا

.أبمنما،؟ألاصطداموفي"بألمجت!خخورءكىامالا

لمونوء،"فرد"شضصه:أولا:!قررون..جمهءأال!لا-فى"فمؤلاه

نإثم..بماوبمامله،عليهاحمكلوفىللأشيا."مب"فىاطريةءطإقإليه

مصإءلتهوأن،المالمهذافىو"دهإحيرلاإ)"ردانئنىير!ظرءقءكم

أمكن-ما-تبمنببأن؟ءثرهووءودو-ود.إينيوةقان"عاءلى

41قرراطقععلىاءمدأهء-ذأفئانيرىءقونهم..برته*4خالصدام

13،ء"وماإكللةفسهيحتفظاز(لهلضيروانه.6"4ءلىحواوبمور،للفود

اصطدامهفىةهـرمنعايهةقعمانفاٍ..ءتملهءليه؟لى؟ا!"ءهـفوأن

منهشىءن"تنازلطنا.عله-"ء"وداتاالأةهـارءنأهـورْالابرت!خ

حريتها

!اء!أنياهـإ-طأاكأذتازايرى،الةإسف"ه-ذهيص!لريد!تىجوالذى

لذىا،-ودىالوالمذهبإلىلأمصا2-ر؟غتاء!!ه،يةالفرد"رزه!هزو

..،سارش"الوءودىالفيلسوفيتز!ه

،الفردشضصيةةالرزاقْ،)r)3إ''-'!(ا!!-ءس8شىة؟،

اخرىجلامنالانبرثم،للأشياهالضإقىالتةلمهيمحمريةفىءقهوءفرران

""جاوب-أمكنما-يحاولوأن،قيهعهبينوبإنه"صلةيةطحالا

نرىفي-إذوا"ترامهالجاعة"قررهماءلهوالتراضى،ابرممعهذامع

،"فكرة8أنو!ةرر،الفرديةالثيخصية2-يمفىيربالغ،)3(ديوى"

اصإقالصالحةالذريعةص-أياكانت-المرهضاطرفىقيولأ)ى

.و.ؤسس!ا،البراجمانبة"المموسةنرءبمء.س(1)

.2فر،ذاتبةعناكناعدشتميةأبرزريربس)3(

8091سنةتوق،بوى)3(
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سلوكإضبطالذىااثزانءاان!-الواعاعاإلىوا"رأء،1الأ.صال

مجاوزولا،اطدهذاإلىبالإزسانيصل،ديوى8ىفىبإةا-الإؤهان

فلإ-وف،)1(هارش"إ"انرىإذ..ابرتمعفىثههـفاتهأثارإلىالنمار

يجول،اطلة"أ(الفودية)هذهوءههابر:معالىالإزسهانإيدخ،الوجوَدية

بلا..الفنفى..الهلمفى.."سياس"فى..الدفيفى..ءالكلفىبهاء

..أةصبمر.ليهإءيهوماءو،المرهعاتشبهصحئهماالا،يإسءقاولاب!صوا

ءبتحءقو!واطر،اذكارصورةفىالرء:اتهذ.تعيماشبأنلايرةىإنه

."ناسفىبههـهإشوسلو؟مملايمونلهالخارجإلىابرلماللها

وبمد:

المما.ئرضعانالحديثةالفلس!فةايىتطاءتوءل؟امثمأوما؟الغيفا

حدأيقيمواانالفلاسفةاء"طاعوهل؟11سمنالضيربها،هرفالق

شر؟هووماخيرهومابينظعلا

والىالمماصرةالمحلقيةألفلسقةأنتجتهاالقالآرأءباستمراضهاإتها

،،ديوى5و،ورويس،،،جيمس5:الةلا-فةفىممةلةرأيناها

"":نقررأنزرتمايخ-،صمارشوه

والشوإ)خيريمونأنتنكر-لتهافىالمعاصرةالفاسفةان:اولا

هووما،ير.,مما-الةلملايهفهْهؤلاهعندةليس..الاشياهفىياذاأصأ

و"-ب،الفردتفكيرفىيظالر؟نهياصو"مثرالضيروإنما،ذأتهفىثر

عندثرهربيما،إنسانعندخيرايمونالواحدالثىهفإنولهذأ،تقدير.

3خرينااو،3ض

أال!ر!لمهو!لماهناكان-الفلاس4دةكللاهمىا-رى

ه!مزال8..مارء()1
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بعمقيصتانإنماواطق،الخيرءصذأوأن..ا!والحق،ا!ى

.امر.تدبررالو%ودهذأءلى"قوم"،الئىالإ!القدرة

بانبو-5والضيرالحقعالممنجاةبوةثشهالإفسانأنةوثا

إلىبمائالهت!جهوأن..يروأ!صماصلقعالمإلىإسلوكهثنزعأنيرب-الروح

الإونافى.كيانهمنالةلموىاطافيليبرزالطلمهذا

يريدمنواطق"خ!يربهارفجَ!انيم!نالتىاطتأىمااعنو

بر؟وأنماطقسايلإسلكان

،موأح!مةرراتلوضععاولاتالفلاسفةمؤلا.له*ضنجدنا5

لمحاولاثاهذ.نتكاوإن،وجومهمىاءنو!عثف،الن!رتشه!مص

.اوضرعاهرافىقاطعفاصلرأىإلىةتاثحهافى"مللم

للفحكرةادق؟هنىاو،للصدقمعيارأإضعمثلا،،كلمسهإن

ئرذصادفة-إذاأى-عذيث.يمونإخه!:فيقولاصاد-"أوئبةالصا

)1(غابكي!ترضماتجدفلماأ-اء2محل

..وظءكاص!رةالةصوابعناىالرهـ-ذامثل،ديوى"وثةول

سثةدوأبهاولايس،لصاحمب!ات!ادا5هـيهرةال!ابةمه:ةول

،21(و"ررلاسلوكأمجرىفىهااشالىقأردون،ب!الأصقة

بىلوكب!لأءورأ!هلقةا":فيةول،)لدبمانوالتر"ينادىاىلراهذافيلو

حالةصفىاففمهمالأشخاصوعلى،تح!يدهايمأنلا،اناخيرو5ربما

)،(،ءمتهرضالقالحالةالآءورانصبيمونماذاثمدبروااو

989صي!*روبدا1ااهلا!ريةحباة11(

(r)35المجدبدسالا!فىالة-كرحباة A

402ء،"مْ!دقي"!ه،إبما!لرالزالمامةابىةظة؟كظبمن)،(
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المادى!النفعالاشياهتقهييمفى5ذامنأ)مدإلى،سارش"ويذهب

دون،تيالذأنبهصامنإلي"الإلمسانبرظرةرءناشىءاىقيهـ"و-"ل،للةرد

ايى.الاَ-ريئنظرةإلىنظر

اقييمأأنغرفىْ،ال!ملإؤ"أو،ور"أبراجماأ"الظ-فةتذهبوهاكذا

مةتصاثفيفى،لهاالإأصمانتةدير--بو-ملما،ذاغافىللأثياء

ءصل!تهودوأى.حاجمته

يدءلى،الاتجاه،ء-ذايتهافىظفىال!رديةالفا-كل"ءذ.بلغتة-دواذ

غايتها،بل!تانبمداوجةأهذهقوةفحهسابئإ-وقعأفإن..،سارش"

جديدبمذب!نادىءنا"لا!""أبينمنلهكلوم،الورأهإلىقىتدوان

؟شرفيا-وفمناكاثرظكر،.وقدكانا:ةفهاوأذءباءذألُ"ورذ

له.وثءتج،الجديدالمذهببهذا

هو،المذهبْهذاءن"حثفففىزر""فلادهـؤلاهاوضحوا*ل

55،يئولبرإير"يا!لأصا"فيلس!وف

بأنو،باقه؟انالإإلىغمفاس!ةب!منت!تاالذينمن"ةلا-"لة"ينوإير05

يمانالإذأ5أبملومن،.إحى؟موبسكا"هتدبرةوةالمادىلعالمpubوراء

إلاو،13ا-ءة"ةهىم!و،)!ا!فيمد،قيمة"-ودلاونيموانبدلابأن!2منباقه

ممنىذوأ)ه!لمبأن،ينيرإ"أ"س900َّالو%ودهذاإيرادفىاطصكةفأفي

باضروفرأىله"وتتافيا-ح+:"و،هةمهودامع!ةولاها،فالهوان،ومنزى

المالمأنوهو،وأحدءورحولءدور12كاالدراسات،وألوانامنال!لممق

اماهـ!ااواهعنىورأءهايموناًندونتختلفاوتأ")فالماواهرمقبكوعة

1(أطد!ثالنةسعلميدىعلى-ت!-ءقيقدنيةالإأ"ساالذأتحقهدف،

ذا5فىالةيه"فءونفأين!.أطبيعةاؤفىالإنسانفىهـوأ)ثفأنوإذاكان

بهيرهماأوبالسمعاوبالبمرتحسظوأهرلاىهناما؟نكلإن؟الوجود
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-وا!ملأ،-لاقمئم-"قيملان،،للةيم5وءودفلاإذن..أطواسمن

مهئشىهلأىيمونلا"ة!يمبنوب!ير،كأسأىاالظواهرنوعمنليست

صيغتإذا،إلأاناعايرصهخلا"نعرةو؟صسياه؟خالوأعالملان..مف!وم

منىعله!العاأفىئوجهانهسناإننا..،الفي!4!مةولأتفىعنهتن!ا-برا

.!اقلو،أعثروشمالو،؟ينهو،سكت"و،ةوق":علاقة

ا!ءهتبعلاقات-ال!لاقاث!للث%اْبإلى-أنة-نانو""ارتناكاذلا!

.1(،)ادىوأ"و،اةصلو!!أدو،اعلى"علاظتوص،أخطرن!ادو

و!-صوبره!اناءئ،مماإقةقيمة،3!أير"ع!ايدأفع2القوالقيص4

،وحد.لإاءاناإلىاأصه:"با!ناك)؟ستإغْا..لإؤ-اناالحمهءإصالا،ئوةت

الهالمبلومة،ذ)كأوالهءكأه!افىكهنااوتا5ل!رءبوءقالناسص"بالةأو

.ب!اأءداءيرافءلىلاتترتف،فياذاوءودأفه"سءوفىة

صين،بنوالتطور8البرأجماتهين8دعوى3.بئلمبليوافقلملذلك

،الإأم!انحياةفىوأهيمت!االأيث"ياهبنغت!ونإنجاا،سمياءفيمهانزكلوأ

الكلمهذافىإنةيقولإذمفحماردأ،إيرفي،يردالدعوىهذ.وعلى

.إذ..لّدجةال!إبير"لك!،يى؟باالطل!جةيجكلل*ملأنه،الدورلط"منا

وأنصارالبراجماتين"أمهألىذا؟قيمةاط؟ةفىيرنفعلمايموناذاا

لابروابالذىالأو"لىأطواب:انيرإلاولاا-!ب!م،الليولوجىالتمأور

وءودالبدأيةمدأفترص"افةدإذن...،قيم"لاحمياةلأن5:وهو،سرأ.

علىذلكبرهدبمأءاسهءلمهالذى،المبدأ"م!كاشظ31اأى،الة!يمة

قيمة-الأو)يةالةلميه"تلكيحزدمؤا،باطظأأوبالصوابأ،س!ياءنحتلف

.،(2)اباطلهوبخدء3!ومالا،الصرابهو-أكالةألحياة

.392صأااجد،لمىا*الى!ري!ةء:اة(1)

.692صالبد!دمالم9فىالة*6صبا)3(

وفل!(!اه-7م)
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تعثرف،بئإير"بهاءفادى"ىالجديدةال!لس!"انهذامنرواضح

قىءحبرلينما،والثرواطيخىوالق!بحاء-قحيثهق،الذاتيزللأشياءإلقيمة

الفرديجدهاالتىْ"الواقعهمنظع!اإلىالأشيا.قيم4،البر)-اني""الفلىفة

التجربةاعند

الشراوللخيرمعيارأتضحلمالجديد!الفا!مهفي"ءذ.انأ!ضاوواضهح

تحددصاس"ظوةإلىمحتا"أوظلالأمر،بهاعترفتوإن،للأشياهالذاقى

خيرماهولكلالصحهخالميارعنوت!سهف،والشرمنالخيرصماجمة

شراهروما

المذمههذافى-للأشيا.وال!ثهراخيرابة،ايةالاءترافؤقىولن

-وضوحفى-بددإنا-لتطاعإذاإلا"-لوكفىفىةةؤقىلق-

ءميارايدبهبيند2أنالمرهإ-ضطيعءى6شىهكلفىوالضرالخيرءلاع

له.ثعرضلهلفعل!يحا

،شياهللاْتيةالذااقيمباتعترفلمو)ن،في"البراجما5لةاس!"ظهذاومع

-.المريىلموكقيللأنها،السلوكفىبهءلمةفعمت!ملء!جذاتفإ!ا

إنه..لهاوتقدير.الأشياهتلكالىةظرتهحم!بءلىجاريراالأشيا.مع

له.وممه)حةنفعمنمافيههو،لهمعياريديهو*!ن،الشىهامامثقف

هو-الأشياهمعايير-إمايرليرأتلا!خيرانلىابدو:-يمسقول

معيارأهذابقىأنلأجلواعن،حادةالم!لامجادبالصلا"يةالاتصاف

ثهدفلميث!ىوصالاتأفهالالهشمل،اعموجهعلىيؤخذأنلابد8عاطا

الىالهايةفىوصلناشاملىء!ارعنثنا2فىوهكذأ..الس!ادةإيجادنحو

.،11(أررنماهية"وابإطااإشباعأنوهو:!وماأك!ثرها

.قدمانزستطعلماطدءثة"فاسفةبأن"ةولإلى5ذاصمنوررل

.09سءبىلى)بمالاءلا،اراءة19(
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إلىالإؤسانير!تمأنسوى،ءنالشهر9ءيرالناسبهفتهرعاماء"جماراانا

يحجمأو4تل،0لهبعرضالذىالشىهلهير"قها"ىل!4المصبهلهدركعق!له

مصلم!ته!محليهءليهما!بءله

"ةيةتهفى،هـولأفراداعهصدتيةالذأالمصالحإلىالا"لىءكامأنوطىيعى

ؤضخا)!أنشهأن!امن6!ا1هال!رديةانزشماتواالأه-واهإلىاحتبمام

.ء.بارةم!هنهو

و!ذا..ابدأ50؟الحياةوأيه!يةأوالفا-ة"لجةمثاهذأءنشةىف!ل

موقفالأهرآءرو!كأون،ويدأورونمجاوروناف!صفةاناراةقد

أمف"وو.أوإثارة،الو"دأنكمحرفىاططابة4له-تضدمرن،"الوعاظ"

ء3جهطبيه"تقضىالذى،اله!يا-وفطجمه*4معمتهاقضءوزفوهو

إيةخطالاءبارأت،"ءقلمنطق3ايما،ملزى4مج!فيالناسعلىفيهـجأن

نإ500اطرجإوقفاهى-ذافىءمذورونوالةلاصصفة1"ماطكأ4تحركها

يمونأنللفرداباصتأىأاقيرراتاتلاطٌإلمىبهموصلالةلىفىالت!ءير

،أءرىبم"إكممنك!..ط""مهاءيىما،."مللمالعااهـذء-"ق!لاقحاعاليَ

يهير""وقامص""اقيةاجةقمهاالا"صهودهعالمفىالأةهـأدحمياةأنرأوا

لهذا..وجماعاتأزرادا،ءالناس!ذايثقياوفى،سيرها"!يوكادبلاافىاة

الةآدءيىلي!-ذواأءرىهرةال!ردإلىير"*واأنال!لاس!4رأى

وأرف،ءقهمنىالتى)إطإقةيةأل!رهـذهأ-تةكاليرءىءألأوالمهثاق

نبجاإلىوأ3قيأأنفكان.أمكنماهمهقيوركباترغهاثهبينيوةق

رغباقه.وب!ذب،!ىلموكهوتص:ط،لإزسهاناينعوازعاء:"االميمهو،يئالد

ين:لدبانن!تممه"فلصظأ

هطلقاناسلطا"ال!رد،أءماتاقاإماصرةاالةإ-فةذ.5أنءمه،بئولأ

منالإؤسانوقىفع"أ!ف!لقاوجودكرةةم!دةفدفة31ا-نيتهذاعل
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يديةالتجرالمعارفلافتحتقدال!إ-فةهذهفإن...!لأ.لسلطانهيخضعأن

أالّهاالىبه"صلبابمنأكائرأيمدثثالعلمءنما"ىعرشف.

نبجا-"هقاديةحياتهمنبجاإلى-الةلإسه"ؤلاء5معظمفىكانءذا

عالميدركون،ورلقر!مفم،أل!ءلةإ"رفةأفىفا-ةمه!مهغج؟كال،روحى

وبردسمم،ي!ملموإة!ثم،تهوءد)بينئمةالقاالصلاتونيكتبرو،الطبيعة

عالمإينوبينهئمةالقاأمىلاتااي!قمفهرونو،الطبهةورا.ماعالميتصورون

بالنظريرونه؟اهر"فا...الوجودكا"يرونوب!ذا..عليهاوقيامهالطيعة

اوالوجداناءدسبايرونه..و"جاطنن،والعيان

مذهبهءنكبيرأجانبأ،ألصوفية"الفا-فةتمفكلصيسو)يمفهذأ

ؤان،"طبيص!ةماوراهيدركانيم!نلاال!قلبأنؤ.نإنه..الفا-فى

إلىا-بيلأفإن،دةلمأارأءماواام،يشفيهيةلذنىاالمادةلمط!هوالطلبيعىنهم!

ءلتعين"ىسالروص-ياضةالربأنؤ.ن.؟5،الحدس"هولمه!ارتياد

و؟راطرسمد،ةةوىالذىهوأص!اهاهـذأوأن..النسصفاء

...ميأتما

اذا،الّهضالصحبفىةةح،الةديس،الإؤسانإن:جيمسيةول

ضثنالاستدلاليةانية5ألبرالقوىتتوقفإذااى،الذهنيةقوأهضهفتما

عهداصةاءاوءنجشأ.أالّهإلىصوللاوو!ه"لةتألمج!إنها..أقهلإدراكالرمل

(1)نحهواقه"وءواطفهتومل!قدرابكلمتوجهنهبأإحساسهلهّيبئالقديس

نا-يروأن،ظور!ءيرالمبهء!تةادالانهبأ.ينلدا"جي!س"فوءحرّ

.أ2("العامذلكوبين!يننا،النا"حةالملا،مةاءادفىالأص؟س

فبماق،والصوفالهلسهـفةإين!زجقد،جهونبر5!و3خروفل!وف

0115مييسسدابم()؟

-401سءشيويم21(
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منامروصن،جمء"منالفيا-وفجمنابرهينينالو"ود"ذاالىينطر

الذىباقههـؤءنا،كاكانة*ةلهاهيرالذىبالإز-انءؤمنا..؟نج!"اخرى

العوالمءنهتنبعلذىا!زالمرو5االّه5:ثقيول..نه-دابوإ-"شهر.

و"إك،شدالاسالمركز!ذأوان،ص4ءطباقةمنالصواريخ!نج؟

.(1مغوأصل)نبعأوءسشمرنثاقا

رافي(الإأهانعندالتديئنشأةعنيم-فان)برجم!ون(وجماؤل

وأد!،نسانالإازدطوكأةظْأنيدقىالتىإءلاءالمابه*"مقإنماصالةشأة"ذه

ب!.جمافى:وجودهكأرد،الذاتيةىيزنوأزغهءوةق

فىغارتةتحياناتوالحهوا"ةباتاننلاءظوبإصما:ءم!ونبريةول

ئ!لو؟،كمالانأ"فىقىيالأن!ااًنظر،ننهال!افمايعردي!لا،ءطاقةئإنةطمأ

وءالإنسانشى-الهأمأوالل!فةاولاقاقءوضعفهاليسبأبدية"نعم

ويتخذ،ء-روعاتويضح!وءنعثزويتردديب!"ثالذىالوحيدالحيوان

يثمرو،تهتمىصماقتتمةالااو،نهعاءثروتةشلانوءشى،ثصيماتْ

ؤلإس..الموتئقذامحالةلاأنهءةدماو"هرف،بالمرضمهددبأنهءادأ

ي!ونكفيلا،بشرىإلىقاق،فضىقد،ءندالإ؟سانالهقلقما"أنمنصك

تهنجرفيالحيوأنيحققالإنمانهف!،ذلكعنوةف!،ظامالما:هةبا)قضا.على

فىاننجد-اط"وانجماعةمعأى-اجمعيةلمحياةالضسوريةالأفعالتلاث

تحققةانذكاهمنبه!"ءحماأو،عةلمنلد!"مابةصلالإنسانوممع

بنفسه،إلايمترثوألا،الآخرينير*فلأنمصلحتهمنبهونقدأنهمق

المصلثبينحمقيقىةوافقدائم!هناكا؟سأنهعلىنةسهالف!ريظيرهوقد

باجماطضارأيمونقدالهقلتيةظانهذأومعنى،ألعامةوالمصلحةزالةرد

.(3،!درلةباصارو5كا

اY"سبربهون(1)

.999.برءسوت21(
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ومصل!ئ4"فردمصلميناربالتصهذافىفهربالجاعةضررهاما

،الإنسانفىالعقلب!"الذىالقلقهذاف!وفىا"ردباءسرهوأما،اجماعة

.والموتوالفشلللىرضوترة"اته،خقبلالىالىنظ!هفى

:المزدوجألضررذا5زفعفىالديندورعنبرص.ونبم!ففوهشا

..معاالجاعةوعلىالقردمجلىالواقع

اجماعة:واستقرأر"فردؤطمأنافىالديندورْ

-ةينالفرارادتكاارأدت"!تىوهط-الط:مع!ةإن:جم!ونبرقيول

بهيخلقدالذىالطبيىالنظامذلكإإعادةنصم!اتاقاءهن"!فاتتد

الدفيبهاتيزالقوالأساطيرأطرافات2ئلاذلكإلىإكاوسبه،"هقل

زربهالخيالضاصةمل!الانم!انوهبتقداط:ء*!ةاأنوألواقع(..1أل!اكن)

أفية،الخرأو"المما-سص،طوريةالأس"ألوظيفةطمتلكو،الو-وهبرءضمن

صوراعايهايخلعخياليةشضصياتفيترعأت!-"ط!يعبمقتضاها"ى

!زاتارو،ظخلاأو،تصفاالمي!صا!ب8و،ةدمتعدفصكالأاو،ينةءضا

"!ؤسهتحيلثم،الأصبرادىءحمااارو-يمونقدأش"صاتاوهذه،4بأكل

الأسطوريةالوظيف4ان"والم!موا!3نإ*د)2(،ة؟إلهيةقوىاو!2!"

مىخاتةطلب31-او،اقهناقىالإ!ليةاةوىأ"ثبأنالظنعلىتحروانا"ىى

علب4بالآردأيكل-:اكأدثناالذى،ابرتمعلذلكوأطصوعالولاء

له)3االتنكرأو

ادفيبهوإوبد،-تا!م""ساكنافىيئءاكيئ.نضريخامابر--رث:نرق(11

"ةد،"!وى1،وت،؟:ة،ثبق41كهادرا"نالرغمكلباطباةلأ"-بثكلالنردءهلالذى

يدفير،دفيامبم"كاثماديئأما،أءنردانرلىاأنزوعهصالرغ!!جهامةلاض!ص

صفر.ء!الذىبنا!صذ،كلضىء.ءلمنا!شمالىوباللةالأْصالالىبالاةطنيترعاكىالدينة"

.،.بنو،تدبىدالزط

و!نراا3و،.الإفساثفىنلأفييزةغرءنتا-ورثتب،برء-ون"أنواضح2()

حماويةأوترافبةأوأ-طوربة..طبيصتعماكافتأيا،ةاسعلبماوةع2ئالديافاتس،ريذص

.سب!"أر،سدة

002صبرص!وفى3()
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أعتثدثهلقافهإلىالقراسةصفةإضافةإن5:جيمسليموؤيقول

لاكاعلىوسلو!،أشقهاصبماملأالعلمولإصافة،اطيرإلايريدلاافهألق

يؤشالإلهىالعدلوتمهور.."ظلامفىأورمالىرؤيةيم!نهأنهأعتقدكأهلنى

اقهحُبو..عصيافاءئيرىحينءتمأميعقابىأنحيث؟سلوصعلى

أ1.)،اتوبةألوقبوللغقرانءثالبأنهالاعتقادعلىيحماىالهباد

بهيأميالذىالىالخيريدعووأزعافيهاةقيم،النةسفىينزلحينلدفيظ

.موأطقا!ر.إلىإنبههو،ءرسه!ارهاالإؤسانبافبإلىوجمعل

منصادرةانهاءلىالإأمهانثتلقاها-دينأى.-الدينت!ا)يم)ن

"ْ،كا،عليهافيرجاو،ءةررأتهايراجعأنللإأ-انينب!ىلا،عل-اجهة

هلك!ثرالإز"انلاأسهتجابةنتومنهناكا،ويهمادتهالإأم!ان-!رإلىتهدف

الأستاذيقرل..الدينغيرجهةأيةمنصهأدرةدءوةلأيةئهاستبامن

علمءلهالأخلاقنركيزالىإنايؤدىطبيعىطريقهنالك5:،يدوبر،

وءهنى.،افلايىة"وأ"-*معداهمنهذاعلثيرفملوق!،المادةهوراما

إرأدةإ!قدرالذىاالّهلأواصالانمياعءوالحالةصذه5فىالضلقا*هلأ

تناحركاتجنيساو،تضيهايرالتىأد؟لات،لتجاعأأو،أثروأالضيراطلقةأ

الالجاهيجبالحالاته!هجميعوفى،الأمثلأرءوزاالنظامءعوممكيناتنا

،(2!:ا)لواتبيانو،زرايرلى-!يهتوءقممف"!اتهضض،علياءقيقي"إلى

:"فلوجلكارل"ون،ؤةقول

صضمااانققدةالم!ألاجتماعية"بيئةفىعيما!ف"طيبة!يميشالإزسان"و)

ىا-ألطبيعيةتيلةألةإلىبالإضافةضار-قعاملعا:"يئرضانمنبدلا

tىجسعوبم(1) v.\

إفىماوإ،اط،ن5ولاى.مهد"طبوعاتمناطملإبابئمةدوالأخلاقيةدة،.ن3.تاب)2(

.16:س-مراكش
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الماملوهذأ5أخرإلىشونصمنألاصلافأشدضتلفالق-ةينالفر

اعتبار.يمكنء:صرهوو،8-ب!!اأهـعوالت!ماكو-يهعالمهوالخارجى

أكنريحملوهو..الفريزةمنئيةوتاقاوليمةاةلجوهالوبرمضمن

،هافئفرعليه4تجليماالاقياهاتب!ضفىحراوزانءلىالأحيانبعضفى

أ؟سو(9،)إلىغراشهءبب!لعنأدحءفعوا-رىا"ليانفىوءهله

يرممالذعى،ال!ينمنلالإأ-ان!)طايهـءلىءيسطضارجىعاملهناك

51إ؟فىتوءدهو،عليهاالحم!نبا؟زأه"فوو،الةضيلةمثلنلإأسان

الإثماوظرفألرذيله؟شانال!ىه

القيم،"أنثةررلذىا،تمانهار"-وفالفياءقولالةولهذابمثلو

المُثل،اعاعنعادرةوان".رغباتناعنمستقلىعلياممااقئءقائق

بوأ!ثهأخاصةالبهضإلاالمخاةيةئقهذهـأطةاءالىض"فء-فولا

.(r)الإلهام

الحقبذ)تيةؤءنالذى،رويس5!الْاءرالةياس!وفو-ذلاث

:فيقولوالو

وانه،زر؟لية؟!ارهالبمةالمحرهبرأناَلزاصونينعمهاباصوألإس"

لأنه،وفالظرإخهير4صوات!يرلاءطاقهـوماالحقءنهناكليس

ءلىصدقهازسانإتةؤكلفاء:ارة-داوإة-انإإلىإؤسانت!!رمن!اطقلوكان

المطلقاطقذلكثبتأن،لابدالمطاقلل!قمة!كراسدإنْ..الفرورى

مطلق،حقكلأكا!إس":ءبارةعذهسكلوللأنه،نقسهإ؟!ر.من

11ءمالقا)3(ءقاء:دهبارةالةهذهتونر!ى

.03:صوالهنهعوالأخلاقالأ!انص:اب.نْ)9(

.س7/ا!ببناءندوالأخلاق،لىاة2!)

.129سالأصلاىفةصكبرثبورلمد)3(
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اطأوضوبطاصرةضاالمها"4نجدفىالفا-في"أ؟ورأن؟-تمايعفهلإ"رو

ه؟والشرأطير!نتهرق

نهءدلوامحةداتفيدأفلاسكلدةاهؤلاهبرررض2راءمقراينافيإننا

وألعرف،الخيرعلىللاستدلالقطرمنأعشفنهاك..،الخيرعليبها

ءكا:..أصفىكاأليمابالجاذبعلى

نيودمنالمتحررالإدرأكب!صذاةأو..وفييؤهال!ردإدراك:أولا

ءقيا!سوهذأ..لFالأمنالناةحأخيرّإلى3ل!دىانممكنالأ!ىالتقليد

هعإلىوأمت،لنفمسهالنصحالإؤ-انأخلصإذا،الاص!يانمنفي!سثيرسليم

نالبه.فتوى

..الإثهانفيهيميشالذىأبرت!خفىءة:ولأ"ة!لبمونان.ثان!

:،جيمسولبمءقول..ناجىة*لأنهءلىدلهليعاالناسأعترأضشدم

3امةترضممنيعترةلمدأمام-صالحة،طيبةاى-4صادةتظليهرةالةإن

البند،فى--اب)ءلىمبنمدَالناسثهاءلف!ىكالذى،اساأيعلىئعامل!م

برحمةمةترضا1ث"يرةانإلى،لاتعاملتصلح،النقد-ورقةيهرةلهظ

11اطلإأكا

أفهلكانفإذا..نا-حانههـولافضاله"لء*لالذى":مولثم

المالم-لاولو،ألةاسمنأ!!راووأ-دنظرفىصذلكلأنهفذلك-يرأ

..!ثراوبخيرموصوفغيرالعالملبئالإمثرمق

إسئحسِ،المثلىوالفنبلة،الرغباتإشباعىالمعنىبهذاو"فف!يلة

إشباطالأعثرهو،أداالأ!لمحالإ؟ن-هذااكانوا،جمهجاالرغبات

.الناسرءباتمنءصتطاعقدرلاكبر

لااثبعالذىالفعلتغلببفهىرءباتهتنازععندألةردفىافضي!اما
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.(1أطوتل)االامدبم!ئالأقوىنفهمأنعلى،الأفوىالرفبما

اطنروالهمر،تمييزفىالرأىهـذايرىالألمافى""يلهوف"كائت،وكان

فانظر؟أصفاتاقبيحمنال!فمصنترفاناردتإذأ5:؟نت"قول

فإذاكانت؟لوصهـتالصفاتمنصفةتةءيمعنياقىىسايجمماذأ،بعقلك

الشحأنظعلم،الإؤسانيةوالعلإئقالوءودفىخالعنحثماستتمضر

..،2(فميظ)

ذةضيلفى-ير.لةردظ.3أطيربقئنفىصديدرأىولاشهثوهذأ

"طارئةاتانزووأثمف""طاالر?ات!لماثلا،ل!طوآميشا)ىيةالةورغباته

ءلى!جقماإءثار"إلىيدعوالذىالإمهلملاىالأفىمعنىوهذا..ت!مرلاالئ

شضىلاالتىألرء:اتىط!افىبظ!رالافى"يرهاالجاعةأما..،فنىما

اراءتقرفإن،.أيضاسديدرأخطوذلك..رادهاأةمنممكنقدرأكبر

13.رغبابطاشو،هاساعروحدةفىو5ودههاد!االجاء"

متهمما!رملشركأةية"ء!لى-ديئاى-الدينإحملماهذأانشكولا

.والإصهلإحالخيردعواتمن

الإسلائمةنظرفىوالمرالخير

شأنفىومةررات،وصاءنوصهيةأومماويةضريمةتخهلوانيمكنلا

قىيأةيما"مةابأواببالؤوأ"ذه،!!اهإزنم!انالإوموقف،وأفرالخير

الدةيا،ءذهثشازعاناللتانقاناقو1!ارالشراطيركانإذ..ءغماياعأو

قولأوالأصال"نصصلفما..يهلمو؟جمانتوو،الإؤ-انح!ياةفىثثحهمانو

!حارومما،اكراوافي:الوصة!نهذيئبأءدوع!فإلاالأقوالمن

.181صف!ر2-اة)1(

.،.صا!بببئعند،ةلم!فة)2(
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الأشمقاوصؤس"دأوما،أ)ثرأو"-دثرعارثقعنإلاهوىأوإنسان

.!ا)شرأوالخيرظلفى

منهاجانباكبيراتة-حالإسلاميةامفر!هةاشىحينبربفلاواذن

ثم..هماأصةبعواخثفو،!!ودحراءمش..و"ثرالخيراكلصيئ

لمرت!يالشديدال!هابوتعد،واهلهاخيرالأتباعالجزءلالثوأبشصد

.اومناصربهالشر

دعملابم:إنظرفىواكرالخيرماهو

،ولاتهئ.الأشيا"قا"قفىالةل!ئلطرباالإسلامية*4أثراتحفللا

ا"قياية،االملبماتبيةقىا4-تتهاءالأن..هيا!هامالحواللةظىباطدل

وئىذيب،لوكالمهيمتةوا!تهارسامماإْو،وأط؟اها"لاس!"اتخريمولا

.ْلإ"هانواوالهدلاخيرأمبادىهعلىنيةأساإمجتمةاتوإظمة،النكلوس

المانمةالجامعةفاتالتةرتلكالإس!ميةاثريعةافىنجدلاهناومن

للنوء!يرذ/اقيبيحاوونو.أو،طلابااطقواو،الشروللخيى-نلوهـقو-؟

علىوالت!رف،بتحليلهاوالأخلاقيونالةلاشهكألآعُنىالتىالصررمق

..منهاواحدلكل11"يزةاصفاتأوجمع،عهاصرها

،وكاذا5لنىيروا،هوعذألحقأإن:خلاقيونلأواالفلاس""تآلافإذ

ماهو؟اطقءنقولاريىولهسنةفىولااقهفىكتابنجد.لمكذا.والحسن

عايه،وبْحريضابهوإغرأه"ءديرإلىدعواتنجدوإنما؟ماهوافيو

حىنوطيص،هوماوفىص،والإءممهانال!-دلشأنفىذلكفيدصلا

.ْ.وخبيث!ثرهوماإزأهصهذأعكسنجدكذلك

:والثر"خيرتعرفالرىيدةنيةالإنسا

،لاقلااتةييمو،ئلضاأةأحدودلرمملاجمةلإيىايعة"ثفرلإغفا

ومقصدها"هةالشروغايةوكييف..لخطرهااستصغاراولشأنهاكويئعن
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ءسههْيم؟سليممنهجعلىإظءغاوإيتهاقى؟خلاق،أيمؤقيوو5"ا!أو2ضأولا

ء--ذافىف!وتهمهه"ريحصس،اتهرءاء:وأن؟هلبمأ)كروال!ءبوكاف

11،الأ-لاقم!رم،ملأجمثتنماإ95ءْيرهدونوءدهالمجال.

هذأإذنطظرهااسءصغارعنولاالأخلاقشأنءقت!وفيءنلإس

ذإ،الأ!-لاق،ماهية"فىالي"مثإ!إش"افىمةاثرا4اتجمالذىألافياه

الىلموكل،نبأورا..خلاقلأأ،هليفيلجااهوصدهاومة"شرةهةه!فكان

لذىانماوا،ادطقىولاالنظرإفكفىاالجدل،؟"تةووتعدةلهفىيهئلاالدى

ووصا"،الإؤسانفىالةةءىموالم!ء-اءرإثارةهوالالمبهذافىوفع

ثقيمالذىهوفذاث.!وألرحمةوأط:والةمافبرصلاتالإؤسافىبالمب"هح

ااطياةفىناوأوأاا!متمعوءتفىصاط"")ةَي!ورلءنهاز-ا.إ،الإنسهانمن

عاماحديثاألأخلاقعنلملاميةالإسهة"ثفرمثحدكانهذأاجلمن

وذههاإلىأقفاتهبقدروص!ات!ا،الأخلاقتياتذاالىفيهلا.لدتفت..بي

.اةسظاوالصرهسههادةفىهاواثر،)طلياةفىالةام

منازلويرفع5ودزكيهاألصالحةالأممالءلى!ضالكرجم!لقر2نفا

بامّه،يمانإالإنمادأمقترذةهذهالصالحةالأ!الإلىالدعؤةوفيد..ل!ا51

.يمانالإهذأمعالأء!ل!ولا!ليصحلاحيث

مةترناألصالحالعملفي!اذكرموضعاوستينازفينالكريمالتر؟نؤفى

جنيات!اصالحاتكا!ه.او!لموا3شوالذينان"تعالىهلis،يمانبالإ

ربهمي!ديهمالصالحاترمملو2ءلنواالذيئإن"وكاةوله،نزلاالفردوس

3منوايذيق5:ووله،النعيمء:اتفىالأنمارتحغمنتجرى،،بمانم

."م!بو!سقلهمطوبى،الصالحاتاوهصر

يايها5:أيضاهواصخك!ثيرةفى"التقوى،يمالكرألقر2نويذكر

لمو:ثفرامأصالميصاح،يىأسرقولاوقولواألنها!قوأ2منراالدين

صيص!

http://www.al-maktabeh.com



م!9.أ-َ-ص
08ظيمشىه"-ات"زلزلةإنبعمرأؤوأالناسيأت!ا"،بمذنو

ئماولنككل؟د!دالم!اقولأوما؟التقوىوما؟"صالحال!ملهوؤا

وضعأو،"ه!ياكاما"عنبا)صلأمففا2ءئرضانيمالكرا!قر2نأثشأ

عليها.بهاس!تدلأنيم!نوا)تى،ب!اا!ىاصةأالحدود

إ)39ؤم!وق،أ،ءلاقءقء!لاتإلىتدءوهةالثم!رأنتح!-بنولا

باااصطرإلاكأدثلاكهذ.دعوةان..لهاوةثم،بهاء*رة"ءيرعلىالناس

الإز-انيدسإذكيف.،اةيوبأفىو!يرة،الوسفىوةإظفىالةةول

الأءرهولوكانذ)ك،يطاقلابماء؟ةفذلكان؟هوماثمرفلاامرإلى

الأموروأهـونماااي!سر!نتهذافى

وضبطالأخلاقمصيرتةعنعدلتلإميةالإسي!"الفرأنئ-بوما

ءنعدلت3اصممهما-ولونية-كانعةماجامة"-4برطفيواخاقص

جحة.اناأأطصكيمةبه"لترابابفى،لا?لىىالأوةقواهـرمتهةلذ!وال!إءذا

لاتدلالباضاأست!راتليصو،!اعوتدوليما!فؤ!دمةاصدهةللثفرإن

كا-اب!مإمترأاممرآنكانء:اوهـن..النطقيةلتصورات،وافيةفالصا

ركفاوامقحاولكثيرولقد..وفاسفةلم5يمنكهابولم،يمو!"وبيةش

لاجدللامجاء!نهايجعلووان،المم!اقءذأيمكر)ار2ناةااقو!-وأنةقينواكا

jأ)*ايةالىية"عارفى?!إل،"ماصه"هحولا،311مةتلىأؤا،ح!وأا

.اتضاهارابذى311جعلى،يدهايرالىق

صهألد1،41اطجولا:اسمواقيتى:ةلالأهلفينكاوو.سأ"

..يمرئمأصفيرءئدو،اللال"عناوّوسولادلوناداماندونأ

الىظاموما6هاومامر\ةأظاهرهذهاتحدثيثىءأىعن..صغيرأوداثم

الأسئل،!ذهعنيريبأنيم!الكرالةرأنأرادولو..؟في!اءئ!م-الذى

والبيمانة4بالحب"أ)قاطو،قى،الفاصلةالإجابةلأ-اب"ظواهرهذ.يشرحو

بة.رولفى"ة)ةتم،اوفقوأنفعماهرإلىهذأعنعدلراكنه..الساطعة
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لاة-اسءوأقيتم!ؤل"ألظاهرةهذهوراءئج""قاأءبههؤإلىزأجرة

الحجءواوتبهاو!ص؟ون،"ثم!ورأحءطابهاونثمرة.،وأطج

"نهار7يةوجعلنة،اللإل؟يةف!و؟ا،3يرلثينو"نهاراللهليو%هلضا":والصوم

وكلشىه،ط-ابوا"مص!ينءدداأتلميوو،اممنرففلاأتةولض8،ةمبصر

،،ت!صلاضلنا.

،،التقوى،عقافهرسولبرونالم!المعاندونهؤلاهسألولو

بااسلوبنهمإجافى!خا0011غيرهاأو،""دل،عناو،البر،عناو

والخيراكفعوأجتناه،إفاصدأإلىالدعوةاسدوب..الأيىلموبهذاصر

ئها.والجدلبالمماحم!الأا"نةلاالتواه5كا

أ،!لاقمنالمنهياتأوالماموزأتلهذ.إهةالشرشكفىأخرووجه

وذلك:-كأديديخرمنمطاقة

منئهموقلّ،للناسء"روفةورذأ:لماالأءورةصاثلإناو

محنمنحرتأىإن.."ةسحءننالحمصولااكسمنأفييمرفلا

بينالهـثىهوونانلإفاي!رانإينويث"ان،ءترف،"رفانهأ!يريقطر

غيرعلىأنهتماءأيدركلهارقظ.مقتفماهاءلىلموكهوس8المعرفةلهذهتمابيقه

..وهكذا..اطقةدجاعنفء:حرانهإ*رفوالكلذاب..المستقيميقالطر

..،!ينأموالحر،!ناطلال،:!مولإذي!مايهرأالر!ىولؤددق

وغيرالفاضلةالأخلاقمقخلقصتة:!نجدأالعهيرمقأن:نيأثا

بذلنةلمآوصسن،فيهاالضاسبينسونففعكلشعاليةصووةفى،الفاضلة

هذأسليلفىمحفمنسردوأوآ،مدإدمنأرأقواوآ،ج!رمنالملما.

..قولءلاءتةهـ"وأأو،أفارعندياتةوأاندون،دلأ-لاقادعلىيد"تحد

وا!ةاهورأهناكان؟،الخيربابفىصريحةوأضحةهناكأمور31

لاتقعئلكأ!رأحةومع،الوصوحمعْهذأو)ممنهاالر،بابفيصرمجة
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،العدل،أنعلىالنفوسئ!ةتأةإن..واحدأم!قعأالنةو!بمنجميع!ا

3ثيرنفسفىغير.ءثلاا!ىطابابنجمرئةسفىفإنه..وخيربميل

وثثإب،بهوتأمر4الهـض!رإصإليهتدءو..في"تكلا-يرءو..ا:اساءن

،يأ(بهماووتحلا"كأليلاءبريةمع!دلةفىآضعهأنلاآ-!تطهجو)ح!3ا..ءليه

بإنو،بينوالحرأمبفىاورل."اوعفى"خيروإنه،(وكفىالصدلإزر

ذاته،فىالحرأمأوذانهفىاطلالفىا!فبهةاولإست،ءث"!اتاءور

الوصحوفى،أمأطرأواطلالت!إسالتىالملابىاتفىامثب!4أةقعوإنما

الالأءوبساتملاإن.امأوَحر"لملالهوماإزا.ءالمرعايهبهونالذى

او"يغلهوقد،الأمورمناءرمطلجةصدالمر.فيفايمونالتىوالعاروف

"حق،علبهوءلتس،تهبصيروبكيم،قلبماةيز،عتيتهذأعلإ4تطغىو"واه

الملابىاتصتمك-ا!وىو!هءبيةالذاضهابفىالخيرءنهوءلمت!مب

..باطلماهوأوءقماهوعلىاثبهةباتدخلْال!

؟"ذاقالومن..؟صإذنء*يارولاضا:طبلاءكاذأالأموراءتر.ك

ءبرفلمإؤالامحالةهالكقلوعمافرداو،عر!الاأدارإذا4ا)-فيهبانرإن

بهاا"بتعينثث!بههاماأو،إوصلا،معهيمنلموإذا،إ)مهاث!جه!لقالوجلا

إو!لا8"يمنمعهلموإذاالوابئوبو"ثما،وال!رباشرقأ4"*رةءلى

..ياحادرمهابعلهب!هاسهدلأو،الأصاقإ!اةلمسيشهبم!اأوماأءرى

،سالةعهوةلمو،"*قلنهوار..ةلحيااهذهء"ولفىسقهنة..ن15أال!ر

منإذنبدولا..رتدفصماةلموءمما،لأالتىالر"احهىاهواؤهونزءا-"و

""إك!اط-يممقدرةءفىإتماو..؟ت"و%2وكألىدس!يرهآص!بط،صلةإو،

اءطىالذى"وهووكيف05،/كبيراءلمواذلاثءناالّهؤهالى..!ذأءن

59")"-"هص!لىأ!-نأذىاةهو"9،ءدئزدم.خاقه.هشى!لى

..وأضبهاكا،إوصلمة،أدقالإأ-انفىأ"ظيمااقالضاأودعلقد

االحباةسص!نةفىرباناا)سايماببالةر!صبك1،القاب"إكا
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:المةسويرأطء":ارالة)ب

وعلاجلالخالقليهإج!لالذقالعببأ؟!ازذلكءو..والةلب

إلتذوقالتىااورلةيةاأءاسةإنه.هافبيعاطسنواوتذوق،والمةمراليرؤقييم

والمرهاذبلوط!وم1!هبالاهابذوق؟،وألرذا!عكافيضائلاالإؤسانبها

(الأشيماءمقدح!ألاوأ"فوالحز

والاسةع،4ْإليأءسقالإلتفاتلوالإة-انَيصدقالذى"الج!از،إنه

علىمعثمدا،أبوصلةا"عقادفينةربالط-لتغنىأنمجدثو؟الندائه

فيدفع..وتنصدالصدا!هلوها-ىإهمالهاإلىيعمداو،و"برتهذكائه

قلبه-ندأهءن4أذررالمرءيهبمانأ!صايحدث-"دىءيءلىسص:!ه

عايهآيتراحقالجهازهـذاإهمالإلىئدااو-وخبرتهذ؟ئهءلىأغمادا

علاطياةفىحيدئذالإؤهانو*رى.،والعمأبالة-ادبهأالصداويرل

بهلكاكلفىإءسبو،وادكلفىيميم،متخطا،"واه

اليهووص،الأخلاقتمّييمفى"قلبعلىالإسلاماعتمد،لقد

..وررحهاوءسنما،ويثرهااحيرهفى-الفصل

للإةهانتسشفالنىا!باءرةأا"يناهوالإسلامنظرفىالقابإن

فىوت!الىدىجحانهيهول..طرقهمقإ"وجواا-تةيمأوشيه،مساكة

ولكنبصارالألاتعى"فإن!ا:ا!ققءنطر-واءَحهالذيئ"!الينشإن

ببريهممنإلاالفمالون"لبلاهاقىفا-،الضعووفىاللبالقلو*تعمى

فماوالغةلةالإهمالمن!يمفةج!باعليهالةواوأ،أة-دوهااىأقلوبهم

فيما.والسالخيرقييزو،الحياةموجاتا"قارولاصاطةشد

وإلى،الجهاز"هذاالىعديدةمواقففىأل!رحمألرسولوبثير

صلحح!إذأ،مضغةالجسدفىوان"ألا:فيةولالإز-افىالكيانفىوظيفته

هـتجاوز!م..وسالقلإ،ألاالجم!د؟"،فسدفسدثوإذا،اطممدكا"صلح
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شخصا5انؤ!أسءصفىش"يمةوث،أرشيدقلاعاننا؟"قابيجهلأنإلىاهذ

.لايهذبالذىئدهورأ،الأمينهم!تصهارهءنهوير"ل،اطياةمثهاركه2ءر

"!هقوىعنةمرلإُسأو05،قابدك"ت!ى!ا":ءليهسلامهقهوااتصلولقوفه

!ى(لو..،!ناها،الةةوى:نلاظصهدرهالىا-لاموأ1)صلاةعلإ-4فإ-ير

إليهوأطمأن،انةسأ4اءإاطمأنتماالبر:فيقولالبر!عنا-رىةمو

،انايزأ"!والمقلبفا..،ألمهدرفىددشو،سالخفيفىحاكماثجلإوا،""إب

الحسنبين"شهرقةوفى،الأشياءيختةفىالإزههانإله-"يرءحالذى

أمر.كلفىأشراو"!غيرةثنو،ولةبيح

نجلالقلبنفاٍ،ا"ءساهـ.ذافىم!نةمنا*"لأإل!"وصلماومع

..اقفمنصالمو!يرفىال!قلا.برمالاقىى،ء:مرة!قوةلهبمبماءتفظا

الهةللا.ممتطحث"،افاباعلىمهورأءةقي"ليالعاإ"رفةامصدروإن

ءسا)صكها.إلىي!"رىولا،ليماإ-فعيرأن

فىت!لتقدأنىابىقرية:،إءرسن،الأمري!ول!الصإ-وفة

!يعأ،للناسصادقهو1إْقابدفىصادقو5ماان"!"كلدوأن،كرأ

،11(اءخلمعالممقبولاقرل!الهقإةهذه/!حن،الباطش!إهقييد"بىإطلقظ

تنتظمييث؟عاليةآفاقمنيرى،دةيقءجمارالقلبأنهذاوم!ئ

نإ..جمياالاسقربفىيقعفيه.قعهاوءيث،جميهأالناسرؤث"4

طلم..!العلوال!المهـو،واحمدءصدرالةلوبص"آ-تقىالذىالمصدر

اوالنورالحق

ا؟إدرأءقية"كاإدربعفل!ْانه!:،"إقىالامهلمأفالفيا-ولثقو

القر2نيصة"هاهو،2ضبإدرأكاء!مىالإدراكيملانيذخى،كاملا

(2)"لقلبا"او"دالةوبا"

6ح8(1) s3صبدا+رو111ه2فىةصكر..

.32س!كلءا!بنافىج"ا)6!رو*(2)

ونلر(فاه)أ-8
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سْ:والحدَالإيمان-

،الالعةللايدلرك،ايةالعإمنأبةرفةباة!ر5ناكانإلىقبلمنأشرنا

بالحدكط،"يىربئماكل..اةإبأ15ءصدر،أخرىمجاسةيدركوإنما

.؟ط!همتهماو؟،أطدس"هوفا

ذأت)!يم!ت،اطدسعاي!ا"إما)ق"قالمدركةاةوةاهذهأنالوأقع

.أصةاتأهـلمكعيهادلومصتأنيمكنوأضحةصفات

منلاأساناإلىوتج!قهبل،الإ.مصانتمهءخببخةيةو)جمهـن!احءذاةوة

تهقيدولا،ان)-لماكأصحلاان!ا11انتظارغيروعلى،دعاءغير

..هـكانأوبنمان

؟إذنتكلنماذأ

إ:سأقال!كلسفىثرق.ْ.م11الإإث:4يكادشى.إس!ا؟قيولأنؤ-تمأيع

ملم،اهادياَنورأأنةسأ-واابَة!تم!.ا)م!حمابوشطفىالثمس

والحين،اط!نبينايهإتجىء،نهفى!!ا4ا،للاالةوةيردهـذهاؤسانوكل

كلدهاوأ)قاقأط!رةأثارةليماالراىومةطح،ا)!يةينبردعنده!فيجد

إؤىونيناذأيهرينإةواالةلا!فةهـن!!ئيراقوةأبهذهاءترفواقد

..ءدىإهداإلىفيهةونوةلبالة

الإأمصانكيفرأسباطها:"اءرسن"!لأصاوفالفيل!يةؤل

)اصرنبرة"ة"ال!لمياموناءَو!،!اقأواهرأدركوان،الأشياهةقحةا

..ا:اشرأا"ةلىأاميانااوأطدسوسه!لةومى،أءسكيرا-رىإوسيلة

وسة،المح!الطبيعة"دودالإزم!ان-اوزيرالي-اشرالحدمىالإدراكفيذا

(1)،ويةروطهأ)"قلوحدود

.الذىو5وءدهاطدسأن،بر"م!ون"صلاالأصالكل"إمهوتويرى

..-.ص.7.سالجدبدااا"إلىأفصكر!اة1()
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عئهيةجزالذىالأمي(المتدفقزرهاإلمطو!:فذارراة!تفممأنإ-ءطيع

،51اجزإلىأكلا-للإذأإلاإ*ملهثقيومانلا،بت!"حأ)"كلللأن.ال!قل

ذركلااطياةبنى)..صفصلةاء-طجهـوأءزإلىاءصلااط"اةبررىتمره

(9)وحده،الحدس"أختصاموءن"صورةذه5علىوإدراكها،لإلاى

هابادىامقل؟تقالااسرعة"فى"يحلىاطدسان،ازىالر"كلءر"يرَىو

المقدهاتاومنابا!اطاإلم!المبادىءنةةلءناحةلاأنءلى"ين،لباطااإلى

امفترك!،أا"ناصراويرلل،نةص"ةليماإجعير،تدرير"ات-طوفىاللتاثجإلمط

حمهمه.ي!اءاكليملي5ههايرهو

الةخرأ!اا"يرالتىإطالباإلمطالمبادىهمنالانتةالبسرء4اداروا

ء"دمات":!ىيةاطريافاالةمونيرممهلذأو،وأمهطةإلائةال1ْا؟4ازىألر

واسطة.!لملا

له:ةوالحدسيةوالمهرفةالعةليةامرفةابين"بربرون"ةرقو

لهيية،الت!،1)لمسوبية،ةءدلجاا،كية!تيتالاا4ليالورةة"لمعراهذ."

هذ.هقابلوفى،؟"ب!ذازرصف4ا"يىأالةوائينلأن،"مداهممر!ةكل

معالمباشرة"ءجوبةةمربْهنوهـو،"الحدس5!وجد11"يى"ال!قلإ"فةالمهر

تقتمه،اوا!!!إلىالضجاهدون،لاشىءالكايةالحياةا"ياإلفيقي،الأشياء

)2(.ا*رفةاموصوعالشىءمعالتعاطفه!ت،وفىنعيشيرطنابل

مننوعاو،"تخمين،مقضرب،الحدس،انهذاهقولاثفهم

امقلأاتالةفامنتقما"أمهح!خا؟*ءاه،ءدممىظ"،كل،4الهقيظا"لام

511الإ!يةالةيويةتهوء!اكبما"وومض،المشرقة

.01،صالط"9ا)فدتفىلهمة5(1)

.،01سالسافيالمصدر)12
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وو"بدأه"ةمارأنالظنيدءوإلىيهببمنناك5ايس،:،"إقبالوليرلةً

من:جانة!ما،اءمرورةاإءضادأن-اطدسصورمنصورةوى-

يىرك-ا*ةلأوهو-فأ"دهما،الاَ-ريملمنهماوكل،وأحرأصل

ف!قر،صهماجملت!ايدر!افى-وهو"فلب-،لاَخروا،ءأجزاءجزالحةيقة

وتجثفألتىاطقهقةذةس:!ودتل!سرصهما،!واهتجديدفىالاَءرإلى

)9(اطياةفىووظيتهت!همو2على،منهمااءل

يةوىا"رفةاذه5ف!ن.الإممانأصصحأأ)طرتق!ظاهرفةواذن

لد"ى!تو،لاستضاوافرص-صدثذ-لهتتاحو،"ةمصرإينوالعةل

.،أطدس"شررطمق

الهةلى،ارظرعصورصلإيماناعصوران،"دهو5الأستاذيقرل

جل"فلولنكارجو"وثقول

وهذا.وف!ه!اابادئءاإقرارفىعثيراَهـ*دهيانهأذكاوأإ*رفةا"إن

عناصرءلىإ"لةمدالوا!باتادأءأنعلى..الوا""اتاداهفى-دأهامأص

ذاكومع..!حوناولاألغايةهـذهإلىءو%!ة!9ون،قدشوعيةوجدأنية

عهةاطلقىءنا)-لموكو!نءنجهةوالذكاهإ*رفةا!نإيئإير-اعلاة"فثمة

لتابْم"-كاملةباألتدؤم!لان،لافيلمعرة"وااانذلكفىام!؟باا*لو.ا-رى

صوماتبرره،الخاق"سهنإلىيهد!الذىالظرواصطاعُبر*د،لتهمرظت

(3)،المايبةف"نتا

الردول-"-لهوالذى،ا"رآنايذكرهالذىافل!افإن،هذاوءلى

..مجمعالمعةلىإزاءهيةوم،وأع!ةظيابهـو..،ءقتيا"يم"يهر

دعكوة،الدينفىالفقهوالى،"إهرواا*لماالىالإيلامدءوة؟نتولهذا

.7ص:الإ-!ىالدتقحل!يةتبر،يدا!)

.6صةقااساالم!ر(2)

.،.صواء.معوالأخ!قالانطن)،(

http://www.al-maktabeh.com



-11 V-

تندى،هاالممجستهلفيوسمةماقابأولي-"قى،احسقللي-8نير،جابصاوه

الوبمدانابهو"لثه"ح،المشاعربه

اضءو،والثمرأطيرالا!افىةصلاالإدىلامجعلهالذىهـوافلباهذا

سصكر.أوء*رورسهو"ةيما

فىكانةإذأ..الوأزعيدةومأضهيراوفى،اضهيرابىيترأقىلباهذأفق

بمست،أزعاوأصهـيجاهىعاثجرأو،متير"ة)بهذاقم!بىشو،قلبالإؤسايم

علىوؤةوم،أطيرإلىبهثتهدى،كيانهفىمم!ة؟مرةةوةو-ودالإنسان

والأهن.الهلملامة2نشماإلمط،ودف!"تو-!يهة

الصدقان:jيرةولمنإلم!-الةلبهذامع-إذنالإؤممهان!اجةؤا

بمالىالإزرانصاقيما...كامىاالأمانةوإن،كاذاالعدالوإثل،عيما

يذوقهاأننهإمدلفىكاقلإذأىىحهودهاوإمت:طهذهـالمعافىلهيسمف

؟ستمتارااهامريسضو،ذوظ

لوأنهلايئحةق-"قل!-الجمازهرأأدىتةكالعلىالإسلامصحمروإن

احبمامفىإليهوساز!ا،ال!كدلإلمط؟!اوال!هرالخ!يرالاؤصاإ!الةإلىصد

إلىتهاصصاصايلبرء"ولل!لبلتةطهـذاففى،"ا-فة2lورمهوم،اكطق

وفى،شأنهءدىايممربماللل!ظ!ثورىانفمى"الوقتفىهوثم.محنثصيمءبرجطت

!لى.الإؤسهافيأل!"انعلىالاضطرابإدضالمنفيهمأهذا

إتعارفوا،ب!اأورلم،مورأمنمروالهالخيريافاةلإسلاماءتبرااقد

المعروفالإسلامجعلولهذا.."ناسمنالراشدينالعةلاهبينعليما

..شس"وطا-كل؟ء!اوأدممر،ءيرماسوكلجامعا
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الذىألمحنوىهذأفىأرحريمالنبىرسالةجملاوثعالىسبحافهأقهيفول

:والمفءرالمعروف:السكلملتينهاتينزضهنه

ويررم)أطيبات!موصسل..أك-حرءقويغا!بالمعروف"يأعص!

فىالراشديناالداةءن!جمبيناوتعالىسجحانهوء"ول)((،اطبائثعايهم

وفباا*ريأصونو.أطلميرإلىيدعون51"ءنمولتكن:هىNالإ!ىالمجتمع

هؤ.بهوتعالىسجانهأفهخصماوذكر)2(...،أكممرءقنهرنر

تأمصون،للناسأخرجتامة"لميركةتم:فقالوكرأمةففلمقالامة

.)3(،باالّهو"رمنون،النكرعقوتنهونبالمعروف

فحر.ماوأديمر،بهةىوفىألىليه"العقولتهرفههاظلمةروف

على.مشهتلةالأة*الأن:الاقوالأعدلإن":تيميةأبئقيول،منهوئنفر

ذلكوان.؟ي!ماوتحرقبح2اتةتضىو5ووءوبهاحسهن"تقيتضى،وصاف

.لأ.)4(،الرسالةبدوغبعدإلاا"داي!ذبلاأمّهدكن،بال!قليىلمقد

،الوجود"ذأفى.يةالملانم!انير*لأصيعاب!ذأالإسلامانشكولا

ةدرهو،رزة-"اطيريرى،الحياةفىالأمورءرياتعلىناسلطاله2ملو

اخالثمروأن،إصاأبهبرسا!ةدرهو!ذلا!إنةم!"اشرأويرى.بهبرسا

ح!أيروأأي!اإوأطكاءنءرةكااط!ر"لىء:ادىءلهلتؤكدصاءتممااالسماوية

لأ!الهواة!جةل،الأءورمنيثرهأو"!يرهلهيتمضحلمفيشهةعن!دهكل

ةمثر.شساوإنففيرخيراإن،مرجوةثمرة

ذإ..تهظةمرءلىمحاء؟ت""بس"وأها!يةذوإؤهانالتقديربهذ!ةسانل!وا

3:701يةالأ!رافسررة1()

401:انعرا!53(2)

901:عرانل3-ورة)،(

163:كبمبةلابئالنبرات)،(
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ووزكالا،صL"ق!يمءلىقادرامهعرةواعى"ةوىمنفيهركببماكان

،بصيرةنة"4علىالإنم!انةأم005ا"!بيحؤأوأءممروالشراطيربميزان

بىايدركةوىءناالّهدعاوماصإنهفىأناى(1)."اذيره"ألقىولو

اقامولو،،ةيهاأصارواا)ناؤح!ينو،ءغااثمروااطيرإ!ن؟يزو،الأءور

ؤسو"طلهءجةةوملاذلكنقاٍ،إقاديروأبماببالأيتعللوالمطذيرل"سه

لافيهااقهاودءلماالق،أجصيرةأ""وةثارآبهاو!همال،عنها!"وقيابها

888

ء"لالقالأ"لاقي،ألغظرياتأحدثمع!إتقذه5الإيهلملاموةظرة

آ!يماء":ذأ؟يزانووزغاالأخلاقتةييمالةردالى

واذوأقنا،رفائبةاهوالأشياءقيمةة-وامإن،رورو"الفيل!وفقول

.")2(11ةاب"الوجدإن"لقمراةم"4ا!كرةوان

الذى"إ!نئوءس!"!ألْامر"فيا-وفرأىإلىقبلهقإشر؟اوقد

بخل!4،ديرالذىاوّا!ىحةنهااىأنيناقىوااإمسيرة!!إلطبيطإن:يةول

-لآمناقبرالخاوشبيه،%!ةهـنإط)قمنجزءوالإنسان،خيرأ

مم!يرا-؟لهحالفى-الإنسانبمونانلزمهذاا%لمن-اخرى

للإؤ!انفعذلك،ن!اةوالاطبيعةانةص!،ءثرهكأوأخلاقهيخينلمبةوأ

لاءيركالإء-لاءووكن.،)3(.أالأخلاز!قانونو0وقانوذ4،تانوة

ويرصد،ء)يهايدلهو،الهدىمعالملهيرفعإل،تهومدركانة-"إلىالإنهان

،الأةلمالن5ا-ير!ءاءلى)"قاببراويئوعده،"مالحةالأصالءلىالثوابله

ا،:الدا.ة)؟(سورة

اطسن.رلاى.م!د.طئرمات)73سط:ب41كلوبئوالأ،لإق4،!ةلى!"إب.ن)3(

3شا.ر-بيطرن

--.13سالجديدالطافىلة-!ره:اة)3(
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وإنف!و..-طاهش-ددو،ت!ديهلةعاإةوة؟وصهأمأالإةسانيمملوب!ذا

بما،أفهيةعناكأتوأقعذأ-5مع4_!إلا،أظروةإصيروذأ،وقلبعقلذاكان

"لاىلإسالى!الرايثأنأهذا؟سو..ا!دىوقط2ياتاءناقهليهريىلايرمل

الجاعةإةرراتاحترامهافى"سماويةالرسالاتجميعشأنبلهو،وح!ها

شااارركر15وأها:كار.عندهاالمعروفوشكيتها،الْاخلاقفى

أ:بين،ترمهإلهانإلارسول"نارسلناوما":تعالىونه!ىب!،قول

..(1،)فيها.اخنلفولهمالذى

يم:الكرالنينحاظبأ-نهسبحا-يفولو

،)2(ةيهاخظةواالذى!لتينإلا"ممتابعليكأنزلناوما8

15ص"ير-ةاءوراطياءنهش!ىكللاتب!ينالر!ىولانهذامن3وتة

ظاهرةامورأص!اكأنث"،ينطءوهذأ-و-ةي"ظاهرهاوكبيرها،

الْا"ورَصوهذه،بطرت!م!:كروغااوالناسف!هأيو..بيانإلىتحتاجلا

..الناس!نالدأفىةالحياةشئونأكاثز

"صولواةانألرصهلشأنءن"قىفهى،ا)شونهذهمنأفليلاأما

كورةستوأيم!،اناس1كلكلدبولةءةء*روفةأ؟-ت)0.13فيماال!مهل

وت:؟رهام3برة!*رفدا،بي!ممتةازعةإن"بل..اناس1كلعثدءرفوضة

ناةدلاالأهورذه5شل..يقفرعنهافيورو"قفرءايهاية:لو،بةض

و،صلص!ة،بميدا"ناس"يرةدقى،محايدة"لآ،ءلياجهةإلىو12يحتم

15أوالياهعليههاظتعابها-رجمن،لايحدسلمطانذاقي،برياالناس

11رةءِالاَفىأ"د"دابالمذأبوا"ذء".الدنيافى

.46النهر:سررة(1)

.6،:لأ3لنكلا،،(2)
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الظرا

،صنامأءبادةتو-ره،الخر-رءتالإمهلاميةإور"المةمرإننةول

وغير..إيىمروأباوألر،اة"لوأ،أسرفةوا،نالزاءتوحر،البناتوواد

فيههشمنلا-قوهذا..محرماتءنالإسلامدستورعايهاثتملذلابءا

-لامالإس-تيصكرةالأمور؟ئتهذهأنإنتررأنأيفمااطقمنوكنو

.ءقرإمؤحرتهاوأ،نة"مهماعاةنهاقد،الناسهن!يرعند

محند،الإبماصألرضاموضعيوما؟نت،اقجاغا"ذهانتظنوهل

كل.،نه"كا!االإة"ابله..ليينالجاهالعرب

هكثبرذصقدأ،أتإف!رأهذهمف!رمن،هوأنكلفيهلاشكالذىوان

ادبهرهذأفىعاثمتالنىاىثرةأواما..ألاسفىقلةكانواوإنالمقلاءمن

بقا؟وءةلمه!فيممرهاكانافرأدهاءقأأنع"يرفىضاافلاشك،وظرفته

ويربىاموتكأوّ،3دىويرشدهن!سدلملأئه،إ"ملهيأتيما؟نوإن

للناس!طةلييهولينلداجا.ذ)فاٍ..ئه:كوأخدعلىء"!ينهالذىإهينأيجدلماو

ا"د،ستطعلم-ة!يهأختلهوأااإيانوهذا-المن!كرأت"ذهفىالسماء

11حبىإ"وةفوإن،!ماه11"!"ولماءثر،ئة"قرارةفىيقولأن

j.:زبا-بمأالجا-رءو"فوالعناد Aftrjoقالما8وسم!مأةةوأس"هـة:ت!ابهاأ

1)،وعلوا

فى:!ىتاالسمهرفول

،"*:و*ةفاروء"ة،الاَ-رو":ومداوّر"ؤءنكانمنألةربوءن"

قيل،الذمىنةإل،بنركلبنزيد05هـؤلاهن005و:مرأخس!ن!اموكانت

على":قلمنهفإ،إلىأ،لمىو،أ)ةاسايما:ولوءةالكةبةإلىفيرهيسضدإنهكان

:ينضد"صلتأبىبناميةيوماوصيح..،يخرىأ"دإبرايمدفي

.341بة:لقا:ةسرر(1)
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زورأط-!زدفيَإلامءنداالّهال!جامةومةدينجمو

صدقتالهفقال3

،الإيادىعدةيهابن"ةصرٍاط-ابرروميؤمنوتمهةداقو"يدكانوممن

-إقَظيثيئامارأ.تإفى:!ةولوكان،ا*دوافىأبأظرِابنعاصومنهم

.11،الدراءلأ"لميا!الداه؟!يتالناسولوكان،ذاصاإلا"ائياولا،ففسه

ازي!ص،عاصمبنقيسهـءل،الجاهلإ"فىافيرحرمقدمنءنهدموكان

ثقولةوفيها

يهاأدكرالر"لتةصحخصال!اوجامحةالخروجدت

ندي!ا.أبدالهاادءوولا"دياقىأثةسبواقهفلا

سة؟ابداب!صاأشفىولا"ءاقى،نابهااءطىولا

ءفا؟اصأب!اهـلمموقيْمفشارإي!اتةفحالخرفإت

الحيماألرحلمن"طوالىُ"علت"!-نباهادارتإذا

بنوعصف،الكنافىمحرثفيأميةبنانصوووإصااأفيرحرموممن

ءفيفةيةول..صاأالزنا!رموتد،ال!ندىيمربمعد

اشرفذلذشكو،والمومم!اتازحيرةو!احألرثربوقىكت

إ!تةةفأذواطجى!فةلوعذاكCرما"،أءيمياءنيوعففت

نجةلكرةدو؟ن،""م!هىتيممىبئهةيسالجزركاذلك!رموممن

:ومالءرمهارنأ-برأفاقةول11(1ير)"أو""لمعة:ظولوي!ولهفي

ذئمدنس!هاضالوفيهاطيبةالخررأيت

الجومالدبرماطا!طوَالَ"ياقىأشربماوأقهفلا

أيد.يا"أى11(
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فيلطبخةعبا،ا)"لامعليه2دموبخلق،تةالىبالخا)قؤءن؟نوممن

قضاعة.منوبرةبنثعاب

بوردأورقتإوقد1)بال!ضاةيمر..؟نسلميىأبىبنز!يرهؤلاءوءن

!ىي!ي..يإسة*دلرا-"ا.،نتلاَصأهربأآ-بنىأنلولا5:فيةوليب!بى

يمساأنكانالذىو5الموروثالإافعلىالخروجإن.4،رءيموصلمل!ظام

.الناسمنالراشد!نلاءالعقيلدىوضاص"،ا!!تهعفىالرذائلبه!ه

راحائمعىاد!وأ:لولدهتآلالموتحضرهإذالعرببةضو؟ن

الاشيمبن"-ر!بةظل،ر"إ!ءلى"شرتتة*لوالمفإن،عليهااحشرءئ

ةاوتاحصش.وقد-الجاهليةفى-الأسدى

الأقربالوصاةاضا،إنأوصيكفإ؟ئاهدكنإباةسمديا

وينكبلليديني!رع،الحشرفىراج!يعثرأ"اكلِاءتركن

أركبوالناإذقيلار!،االقبر،فىمطيةًش!تممالىلولع

لشأشياءتحرمءاها"كافىال!رب:كاشظال!يئبالهاإنعدوقال

الخ!لاتولا،ابناتأولا،الأمهاتيونلأ،كاأهـايمهابت!راقر2نأ

يَأهْطأولأصيناةينألرجلأنبخرهعيصنةونمااقبحوكان،الةماتولا

يماا"ونأواوكا،"فثيزْنَ،ذ)كف!لءقم!هرنو؟ةوا،أبيهاصأةعلى

التفرقة.ءلىثلاثا-المرأة-

.يحرءونوُ،ويعتمرون"بيت!ونوكانوا

،أروةواأ!فااإينويص"ون،الحبر-ونيمهو،لبيتبايماوةوننواوكا

ةيها.تلونءقاولايغزونفلا،الحرمالأيةفهرمونيحزو؟نو)

.2()موتا!و!"-لمون،الجنابةمن،خئهلوننواوكا

بلْالاقىط.،ضدوذشر.لأ.ضاة(1).

.ها):الجؤه-*دماوما092صسنافي!د2روالنبلالمللاظر2،)
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:أ.صتعالنميرسنمافىنعلو

إن!ر،إ-داهما:المثهبهة!ناتين5علىمقصورةكانتالةربوثبهات

11(.لرسلا)"ث..""*ثجحد،نيةاثاوا،لإجهادابعت..البهث

"قتلأو،ألزناأواالرإاوألخر"رمالكريمالقر2نإنقلنافإذا

ناصأأاطقومن،ءقفذ)يث..اتالبهرمنذ)يثوغير..السرتةأو

..برضأنهاالناسبينئماظ-لإظكان!!ننماا،يم"!تجربمذاالإسلامان:قول

ب!ذأنهوأ..عليهاعةواالذيرالصفهاءبيهقو،أفكروهاالذينالعلا.جمن

ش!انهوس!مفىئماظشككانكلوحسم،الراشدتن!لهدأةءبلاىقؤالبيان

فيها.الةء.لبمةالمطظك..حيث

ميزانيصطانإ-تطيع-إقي)ب-الإز"انإننةرلانإذننس!تطيع

بين،امواطرإ!نفاطلال،"واضع"ء"ربإن!ماتفىرقوأن،و"شرالجر

معالميلهـو؟عايمماالاسمّدلالطرةقهفىالإؤ-انعلى!هّمىالذىدكن,

لرغباتها.والاستجابة،النف!رأهواه

ةالاهيفىنمالندبالخيرفاسفة

"ثمر؟"دوالماذ

منمتضأربةمشاعرننوخلق،الناسأذهانفىظم!ىؤالهذا

بين!ادوصرع،عففلجدلش(راكان.؟8.والتشاؤم،النمثسكلثو،الكفر

،اخرىمنجهةأنةهكمالفلاسفةبينثج،جهةمنالدينوربالالفلاسفة

ضولفى،الاوارثبوبةاطهـبشألولا،ئماظأءمراعأهذأينالولا

أمومااإلى"صراعهذاالدأشذالفلاس!"

نمعا؟ممهملماذاأعا..الىخءندبباعد!لمةدميةهذه.منث-نبد.المثمر

الثالتهالبزه16ص-لافي.له!رد!تلالمدلأكل(1)

http://www.al-maktabeh.com



-ه)1-

هوفهذأ؟،:الشرمنوخلصتللخيرالحجاة!ضتوهلا.ده؟ح!مةوء

.أ؟دلفيهوبم!ثر،ألضلافءولهيدورالذى

أععةمنباب"إطرقفلم،إععتنحعاهاعه)ثفاظعبامودالإسعبمئحنى،وقي

أص:يعاهـذافىوأط!4..بة"يىمقأوقرتبءنثماإ)إثهر.ولم،-42

..عنلاأوعلةامفرالو-ودالإ-لمرم!ةيمانمنجدوىلاإذ..ظ!هرة

توقيهفى،واطزمكله...،عَكهسمايثرّمنو"-بك،:و!فى"وءوفىإة

منه.ا!قرصاو،و،نه"

تلمواناالإزراحعيرحعان،حهدبيناوالعهران،4"رزإيظ11-"اهةعبنإنه

لء!!راءطرأبى،إسهبملات!)قنارااو(و.هْترسهء)؟ءةقهضانْيريد

علىعثجيبسخيفةععأملاتفىوإ-تغرحع،ءععبهألانراعبثحعإبلاعح!،رأصه"

أتاعه!سوقيأنالإ-لاميردلم؟كانولم؟الشرهـذأما:11-ؤال

لحع؟ةأإينوبيما:3و-لى،ءرظعنهاءسحع!مإسه..ةأ!حاءساةفيااوأ!ذهإلى

!،ودطفيه،وأطمةلممتهاثمروالجرءنازلأ!أراند"و،وء!رءابخيرها

علىالا"صالرترعدلم،منه"وف!مواتهو"سالثراقمضاأرا!ك!،ا""إ

الأخلاقيمتقوفى،إمهمة"ماوا)نهج،الةاصد.!الطرهـوذلكاليس1(به

ءوقفه"وذلكوكان،الإيلاميقطرهـوذللث؟نلقد9الى"وسبيةوش

شيئااوصثرفو،المجاور!الالأهمالمم!لمهـونةهلاإذأحتى..اةضيةاءذهحيأل

ععنولههىفيءرنحت..أععرسا""عهداععءنولثيععاواهغدنان""وعهفئة)من

اشر؟اوجدلماذا،الخالدة،افت""اهذه

فدخلها..ا"ركااهذهلقوضالإ!لاءيةال!"ولبىضبتاسةجاهنا

ة-ةق:!ةينةروكانوا،الفجا"وفومحقلالمم!لمة!إبمن!مدخ!لهامن

11ءتعاعتحعدوفىلزهـواة"دالى:"تع51أما.."عبلاسعبانمةغونر،عبمهزلةأ

..ذصوصمماهرظاوعبوايتالم،والسنة
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نتوالد:الفتنة

ءى..انرافيولبالقبا-وفلاسفةءهتزلة-المم!لميونةتحأنوما

01جديدءولودعنيومكلخضت!تهزض"فىائفه!موجدوا

خير؟اقأخاواوكهف؟لقاضىااص:حءنهـووهـل؟"ثمرخكلم

ىافةلىعليهعاقبوإذا؟عليةيرهافبفهل..")لقهوإذا؟المثريخاقفهل

سابقة؟إرادةدونأختيارأة*للهألهبىألأن؟العقابذا"يقعو-4

ف!لكانوإذ؟لإر)دتهيخضعولااوّعلمفىءةعلاالعبديثيئيفعلوكيف

ثمشىهءلىبرير9!يفة،بربر)مهدظ..االّهإرأدةتحتو)قماالعبد

فهلوإذنابهااالّهآصفأالتىالعدلصفةيرنافىذلكإن.؟.عليهيعاقب

امس؟)ذنلهامهئةلا؟الذأتء!ناى.؟اوّرصفات..ما؟صفاتقه

فملسذاتاكانتوإذا؟اندّهذات"معاخرىذاتف!ى؟الذإتءير

غنىظالّه،حادثةوإذاكانت9يمانقدبمونانولاينإق،مقدواالّه9قديمة

صال4"ووهل؟بالو-ودصل"وها؟؟و5ما؟أقهفاوإذناثاتالحادعن

الإلهية4للفالسكلهـت!ملمن!قييجتمعوها!ونا..؟ءفهضارجأمالو-ردفى

وفلاسفيتهماارولمينءت!هىعند

ءتكروالموةلاس!كما-ليناانشكامىنقررانهـو!ناث*نانياىوالة

نبحاإلىاءقلىأالدليلاواقا"و،-ولاكمفىمع!ماس!تصحىوهبل،للدين

ركل؟نو)!ن..لهاض!رصوا"ئاداجثهـذهكلفىالن!لىالدليل

ء!جه:قةنر

!ةديمونثم،اسنةالصدتابوأ.يقاولااقفايةأفيأخذون،المتكلمونأما

همغوم"اوالصلمنماوقتفسيرألواقغفىص"ىالعقلميةالادلةعايها

بيقيمواوالفروضإستجه"ونالعلل..ع!سهذأة"لهالفلاسفةأماؤلم

منطوقهااوفىالقر2النصمفهوم"نتجها1)ئ،اقي!اياأمنقصيةمنها
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""قاثدموإنما،أهلهعندال*معلمفوصوع":خلدونبنايةول

عليهاإم!تدلأن؟!قءمثهقالشرع.ز،صيحة3افرةبعدالإيمالى"

8(1ثد)ال!قاتلكسكنامنيهأوالمميقجوكعبفاوؤل،البمإصطقرةنع،أأنقييئالالأهاؤ

المطلقالوجودفىنظرهونكاإا!إ!اتفىالفيلس!وفونظر":وقيول

مبأملحعن-أياكا؟تال!قيلىالضقارؤلتائجتقهلانهأى-لعبأنهةرص؟وما

..،إوجد)3(اعلىيدلأنه"جثءنألوءودفىاتكلماوطظر-مؤصلمة

ففاء"االتإمهتو،يئءرلمتأاءديأحاناؤلرا-"إطتا)عيو":يهحلش!

.،)3(الاَخرعنالهنيناح!يةهيزلابليث،إمسمْهال!ئل؟-ا"صكلم

هؤلا.إستطعلمإذ،أ!ل!ت!مينمعاسلوناالفلاسفةياتقىانوطلبيعى

،ؤتوبهسجرصختالثىالإسلاقيءق!يهيمعنء"يخلفوِاأنالفلاسذأب

ء.الكلافة!ماياتورالجونوله!نةوءكمؤ،ثماقاةال!ة!هيىهذهنL12I.كانة

يؤكدمامجالهافئوللإوا،الديئ)يمخدءواإلاا"ل!فةايدخدالمإكم

إصلملين.اضلالءغاوترفع،الإءلملاص"ةالةقي!دصدق

رش!،وافي،سينا؟بئالإسلامفمم!الذفيا)فلاسفةف!ن،ولهذا

ةةياء،الواقعفىه!-!،وغيراططببنلديناو)سان،الىاكزوا،بىوالفارا

1311وةبمأ!ةاتأ5!هج!ح"نءنممإل،وةلايصفي"،ومتكلمون

لمط.الهزكا..دنإءضوا

الامنقفافيةأيةفىأيةلاسفةؤلاة5راىنطاب"ثن؟ةاةدإأيرصاَوالذا

يخذونو(الد!فب"إقرراتأحولاداْممنيوص!أ!نرال!ثر!هةأوال!ةيدة

(ْبهيدونهاؤو،الهلسةيةالمقرراتبهإةاولمونوجماامثرىاا:صا!ن

.144ص،9-*معم"-خلدونة!هـتدء"11)

(3)5""5

5(" " 8 )r
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-لقلم:هذأ"ءوضوءنافىإتحليونواازوسةيةأهـؤلاءنظروفف

س؟قيولممابةزركا؟تاخها؟،إ؟غميماء"ماربةئظرأتهمة-كانت؟الث!ر

وتلي!ذهي!ةكابنالةلإسة"ناقأرواانأرأدوأالذفيلمهـينالمصة"!اه

المةيماأبن

تعليلهفى،الةيمبن،امعيتظقبادا-لمىينافلاسةةيثبخوهوسيماْنا،بئ"ظ

ءلىوقعالذىهوالةيمأبناناصحبمعنىأو..العالم!ذأفىالمثرلوءود

عليهليعؤايارالإدىلاءيةالظروجهةمنوأء"يرهفأقره،!فيامقرأى

صنةتوفىألقيمبنأانإلمإ!ما5()428!ى""توفىنا8!ىابنانإذ050بهبىثقال

أللا-قانفالمر"ح-الةص!ية"ذهفى-بينش!إريانألراوإذاكانه()571

.عف4نةلاو،اسابقباتأشقد

مه؟نا:ابنراى

الاكلالنظامءلى،بالكلالمتعاقاالّههوءلم""ضاء،أنسإناابنيرى

فىما"سبعلىال"فئاتإفاضةهو"م!روانالو"وذفىبمونالذى

،وقدرإةتاهذلكوكل،لةءهلولاالهءتصادرل!ظ،عاله

منه.كأ!ولاء:"ىيصلا

عنفاثضاأ"الماذا5يمونانة"ةقفف!،ا،مرعذلكوإذاكان

محض؟خيروأقه،بالشرورمة"موهوالّه

ا!الم!ف!كلهذهـى

:وقول..ألاَمكرأضهذاءلىنا8سابئيجيب

علء!يبأنذلكبمدعلينالإسل،ا)شرم!ىاولالنه"مث،

..بهنعترضما

أشياهءلىطلةونهاالناسانك!،فرإلى!الهةناؤظرإذاأنناالوأقع"

الحيماةوص،اضدأدها،ن،والجهل؟لموتعدميةامور:ءنامتعدررة
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ؤ!ا..ةعديرنافاصدذAj،و!ود""أموروء!ا..بةمحىرةشَمؤأ*لماو

،"نتجوبينافاربينيرولائذىكالبردوذلك،عنكالهاالأفمياهيحبسها

ومم!،يلألرذلأحمونقاوءن!أ،مثلاؤالزوالظلم،كا"المذءومةالأفعالومغا

الآلأمرمنها،ا!لاوبيناناس1ب!نتحولالتىالنفسفىالراسخةالهي!ات

ه،الحاةفىشةياوتجعله،الراحمةالإأطمانتحرنمالنى

تلاثعليعنهاو؟ثفالشرورأنو)عنا8يىابنءرضصهانوبهد

:فيقرل.8كاش!"مناقشةاقضيةاضاور!ةفى؟.ءذ،الصورة

:س131صثمنهىف!ل..:.؟3اءلي!اإطاقماأءلبهذ.ى"،،

،؟ذاقىوجودلها

:يةول..حدأواحدأ،واعاي!اير"بوهنا

بل!،له!و"ودلاأكاهر"ظامن:شل!؟اوت"هد!لةلأمورظ"

Lو(1)ؤ"ودعدم Liهـلإصتحيثمنابرد،فمىاحالكاأعنحال

افىر،إلى4زمهثمرأصارنماوإ،ودهالوءن؟لءلمتهبمقتضىهوبل،شرأ

الىأرفقدانهواط!ةيقةفىوالمهمر،لهعارضفال!ثر،؟لهادونلحيلولته

..عدمىامرهناإمثرفا،ال!لمنلهايمونأنيجبما

لانمةلموهما""ثمنفإنه!ا،ذاوالزاظلم،كاالمذهومة،ةهالا"وكذلك

حيثمنأظمافإن،الإطلاقعلىبرثمرليمام!ا،ا!ةو"ث!وال!صر!ة:تينوللة

ناالزوعذلاث،ا"وةالمذه-؟لالغص"يةللةوةهومقشضىحيثومن،تهذ)

أظلمفا.عرهاإلىا!اسبراالشرلهاعرضوإنما،وية3المةلأقوة-:"الالة

تكونانمايربإلىبالقياسشروالزنا،أ!اظلومإ3(إذبا)قياسيثو

بالموث!شهواطى4ر.ل..أ،روب!ابرسلا!لس!.،اتصة9و،سلوبةصةالموتلأن(1)

صدغ:لمنض!ماالبه!وء؟أني!بماكا!فيرفىةوتهاسفلاةأينأ؟ظانمشروهر21(

.-برانأواظنمنمحلو

و،لر(ففيا.-9م)
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والشهإسةالمظلومةقدأنإلىثدصكافيهمالشرظ،الأمةفىنيةإداا-!ييا-4اعليه

عدمية.أمورفى..أ)-؟لءنةماءونأنيربماالمد؟هة

،كاتإدراهىحميمظمنشرألإستهوالآلامالرديةلأخلاقاوعذلد

علتها،عقصدورها!يثومق،نفسهافىوءوديةامور!ءيثوءن

بهتت!لىأنيجبومادتكالها"أ)خىالفسإلىبرال!جاسشرسوإنما

فىلثرة،بر-بوارأحىةهدالذىاخمألمأالضاراوإلى،الما-؟تالفاضلةمق

عدجمةهأموروهى.ضالمرراحةوعدم،اءكلساكالعدمإلا)؟سهذ.

التىوالججاتالشروجوهفىالتفءولعذأف"""ئأ،سيما:ابق18ةءودثج

هووإْمما،لهوءودلاأميذأتهحيثمقظإ!ثر"ولكلول..إ)!يهاضاف

.الو-ودفىأ"ليرعلتهاءنر"ودهايمونالتىللأشياءيعرضأمي

حيثمق،لموجودعدم؟لوجود،أوعدمإلاليستهذأفىالشرأو"

.عند.ءؤشَأوبهلاثقغيرالعدمذلكأن

فىماوا،مصينة11)شفيةأفرادإلىمةيسةفه"إضاأموروالشرور"

هتصمملا.:مرفلاالكامءقاطكلعليهيمونبأنيج!بلماوبالذ!بة."انف

هلعرضباكلقتضىويكس،الالذاتءقتضىَءيرظ،

لأثياهالشرلهيعرضنماوإ،خيرايمونانالؤجودفىوالأصل"

.y)a(ذأتهعقضارجة

انهفىعمومنه،ْبتناابئ"ألرئإسالإ!صلاآيخلسوفرفا5وعذا

يصدرلأوالحكيم،حيهمإلهعن،صادرلإنهخيرألوجودهذأبأنيزمق

اعملها-يع،فىفهى،مثعور"نالحئنشطاهرفىيبووماوأط،أ)*!يرإلاعنه

با)لمسبةإضافىثرولس!ه،شراء3ايجعلالأث"اء!"ضاتمهالماولكق

الأةرا،مناعثرخيراذأثهالوقتفىبموفىررةوفىءلىةةعءيخاص!8؟ن9ى("أ

3جزه(351ء،ءشهأ)فيالثيرصنا!ل!ا%الملل،3)
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الأءيارأوال!يرهذأ-يزفىرمحمهوهو،بهاةصلأولابرسهالذىللغير

ل؟فىوظهورتهدىثؤءيرةكوذلكأهوروأما،بماوثتمهلإسماثلاأيتى

أظامه.وء-تالوءود

""يم:أئ-راى

نهلا..و!قر."!إنابنأراىفنراهـثقرر،القيمبنأ"راىفىوتهظر

إطلق.اوءمردهـإالى؟ل،الن!صعنأطأ-لقةنزهرأى

أ)ةيم:ابنء4ول

أموراأو،عدميةامورايمرنانإماشرور،ىقالاىألأءورظ"

و-ودية.

لاصىهضروريةلأمررعدمافحونانإماةإخ!ا05ء:زءاِكا؟تزإط"

لهضروريةاو،وةقاثهوجودهدوأمفىلهضروريةأو..وء-د.فى

ه.كيلفى

؟له،ولا،نهبقاولا،لافىوءود.،لهضروريةفحونغيرانوإما"

عدمها.منءيرأو"ود!اكانوإن

:اء-امأرإهةف!."

01!وجودهفىلمةروريةى)لل!ليوأنواطوكةكالإحساسظلأول

لاسوريةة)ى1)ناىتذ،،الم!انليولاء"و!أهواغلااعةوة:فىوالثا

(وجودهدوأمفى

وةوةه،،وإءر.،وعه-اطيواناى-:كصمتهوالثالق

(وجرده؟لفىلهضروريةى)

ءيرى)الج!منخيربماالةلمالقالمعلوهاتكال!لمبدقائق:وألرابع

.(هلضرورية

،والبملوالبقاهالحياةإفادماصوفوجودالوجودقيالأموروأما
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كأحالتىالو"وديةهرأسمهوأ،وا--باب!اوالالام،واسباب!اح!لامهأنر

الرديةكااواد،لحصرلها-تعرا،للهاَل!ا)لمحلإلىووعهولهالخير"صول

أباطلة،أوكالعق!ائد،بهواْن!اعها،البدنإلمطأعضا.أكذاهأوصولمننعةالما

،.لاقلبأضدأدهاطمهولأعةالماالظامهدةوالإرأدات

الفيمفىوالمناطفةأل!لا-فةمأخذيأخذالقيمأفيهأنشىوأنت

..خفرلاو

.هعليناما

موضوعنا:فىالممموهو،هذابعدة"ول

،فىو-وده.لا!ثىةرورىماهوعدماتهولذبااثسفا،هذاعرفاإذ"

الةلموالعدلعدمنإن..أيضاثرمنأزملوامدماولىذ..له؟أو،ةةقاأو

لاعتدالواالصحمةوء-دم،و"وديةيفرورهوماأظلموالالبممقءلمزمهما

.لاوجردىشرJAماوالفررالألممن1،لزمم

يضرلأالتىلمومواله،المنرولإلغق،!*دمعنهاادت!ئلأموراعدم"واما

هـوحيثمنلعلمظ،للشرولأوجودهاس؟با،قةإشرفىالحقهة)يس،ب!االج!ل

مناث!رأتبيترمماوإْ،للثمر!ى؟با!وضعلم،ءئهوحيتءنوالةئ،علم

فيحدث،الغنى-قوالهدلفىوالصبر"مفة،!هدمالخيرت!تضىص!"عدم

فىأشىءأووضعاطصكةءدموعذلك،الص"!اتهذ.ب!دمغنا.فىلهالثمر

ءلىذلك.قي"شرلهشيوجب؟العمفىحقصاحبالحكةإرادةوعدمهرضعه

حيثمن،لموجودوإلا،عدمعلىإلايترتبلمالشرأن"فظهر

يمأ!شر.شرأولاييمونلأو!و!.

:يقولثم

ئحرلافإئك..بالرض.برلبالذاتشروراليم!مظالوجودية،لأمور
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اكروجهة..أمورإلىسجةبالة؟لو!الاشو!"ىالأفعالمنشدا

.ْأحرأءورإلىبالةسبةفيه

"قرةوى،اة!روأالغل!"تطابزوةعنإصدرالظ-لمان،ذلكمثال"

شو،ىليهاهااثىقيشفىفلإس،ءإقتولهذا،بال!لةلها؟ا!االةصبيؤ

صءيذةفصءون.اءتةأءإب!ااثرءائبشعدآ"ثرل،و-ودهحييثمن

باء"--جةإضافىثراطإصلالوءودىاثراوإنجا..رةءقي.،"زة

صةمنلاالظالمإلىا"-"4!او،زءسة"أومالهاوقي-4إفىواتلالظلوم

غيىفىوالاستنءوأ)قهرأ)كا:"وضع"يتمنولكن،والا!قيلاءالغله"

قهرفىالةصبةوةامصلتعهلولو،ءلهءيرإلى4Aعنبهدل5،موضنعه

ومثال،خير!ذلكركانوالبهيهجة!اقةاكأطيواناتمنالبافيإؤذىأ

إصلحتىيانه-رفىساله،:قه!اوإص"ي!اأرضإلىن!رفىصارماه:ذلك

دورها،ويخربإءسهاارضإلىقهءهـاهـوطرءنبهعدلفإذأ،إلي!ا

إليه.وعولهوعدم.لهأعدمحابهالعدولفىال!ثركان

ف!وإحرأقهينب!ىمااحمرقتفإذأ،إحمراقه!فىالا؟،النارومذلك"

بالنسبةإضافىثرف!و"فأوردتهاحراة"ينجىمالاصادفتوانِ،"ير

لغ.االمحلإلمط

اوصالتفريقفىاقاطعةاألاَلةأستعمال.?ومثلا"صلوكذلك"

و-ون،خى!زالاَلةاصىتةكالءلىالإ؟--انةقيدرة..اليرن

-ءيركذلكإلاقاالمحى-ل،و-ون"-يرللتأثرظقيالاَلة

و"هدول،ءوص*4غيرفىالتأئيرءذاضعووهو،إضافىنهي"شروإنما

القاتل-اى-الةاعلإلىبالنس!بةوهذا،غيرهإلىالمؤذىالمحلعنبه

التألم،منلهصمهلماوهو،أ)مهافىإصاشرفمو،الم!ورولإلىالا)8ت:4وأما

الغير.وخيرأ،اخرى"قءثةلهخبراذلك9ونةوقد.هنالحباةومافاثه
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فىالمةمروركن،كال21لوقبرلالفاءلبوةف!ن،هالوطوعذلك

يرليق.ولا!نلامحلإلىبهليقللذىادلعنبهالعدول

علىجارية؟!ا،اطوأرحوءركاث،اللسانحركات..وه!+ذا"

.المجرىهذا

والإضافة،بال!بةهوإنما،الو-وديةالأمورفىاءسدءولاانفظ!ر

،)1(شروذوأتاوءودهاحيثمقأنمالا

،،الشرطبيه"،فىبن!هيناابهاقالالتىيةاءظرأنف!سثقرر،الةيمفي"اإن

فىاطيرمنؤولديثراراتهـووإنما،لهذاتيةلاا)شرأنيرىصهما

وإنماهم،ذأتمافىثرالإستالمتولدةالمنرأرأتوهذه،باطيركهأ"ت!

مجرىفىاما،معأكلهماأوالمتصادمين"طرفينأحدإلىالالإصافةيثر

وجه.للشرردوفلاللو-ودأعاماالنظام

الإ!هلاممهصكرىب!ضا!ر2هاأ"نظرةمعهذهتاتقىاءدءثةوالؤا-كل"

دلأفرااإن،:لةو(2،)يبل5"هـ!لأعصافل!يا"وظ..والشرطيرأفى

تبدتصورةإلاىإن،"وانامنالمحممهوسةالما:م!"فىاهاشالتىذ"الجز

ثم...والزمانا!نأقيودءنءطاة!ةاءرهابدايةفىكانتروحفيكا

بدايةفاإعلانا؟ن،وكاثنات!االمابيه"فئنةء!اعنألروض!تلاثأء)نت

ن"درجاتعلىصهدتك!،اللاشمور.ندنيادر-"ءلىء"!تصراأءره

"..الإذهانفىووعه!صعوراص!يقظتظعادتحتىالتماور

العقلذلكأو،المطاقةألروحتلاقو5ألوحمودفىشى.فىكلوإذن

نةسهعنإ"بر"ثاعر؟تلكاوالصورة"ذهعلىنفه"ءقءبرقد،المطلق

عق!كأصحتفاوتهاعلىاحنها،ال؟لدت-4فى!نةاوت،ء:إة"ع!اْدفى

"لما!ظسةة

مدهاوماة002سالجوزيةأيملأبئا)طيلضةاهمنصتاب(1)

ما-771831:صننىبئعاش)2(
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أجزائهءن-زهكل،ءصلزرقأجزأئهإثئا-كرنظ":يقولثم

..بذاتهئماتامسرتقلامن!صلاأميناأمامبداوألط،الأجزاهإساشمرتب!

وصدةانهعلىوأحدجزفىكا!كلفىلتبا.حههـألاإن8:ثقولك!

فىيرىحين،اصدادعلىيئطوىأد9ونأنالرافىيو!قد،بئأت!اء-"قلة

هـذ.ايمن،إهضاإ*ة!ايعاندماالجنر:4اطقائقمقالكرن-::ات

إذأمتناءقكلمناجزاهالأهر-قيقةان!افىلنالابينماسرعانالأضدأد

مصتةل-زفىو5لا-منهاضدكلنارابحيث)ايهابالنظرعلوفاما

صان،-لأ.فىثتبينئذفعند،؟فيرهصلاثهفىرايناهبل-وحدهقائم

كاكااهالأجزانمنالرغمعلىواكق"وبسمإلهالكلمنأجلموجودجزء

ض!"،أ)تفاوتءوقف؟عضهاازا."يئففإكا،و-ودهامنبدلا"هـورض

(1)،والترقىالطورسمفىورة""

الإسلاميمرومةقررهأنس:قماثكلرر،ص!رل،أننرىمذأومق

.لاحونالهامامالنمافى"يرهـوءا!اثر:دوماوان،اثسا4تيذاءدمءن

:الثرإلىالإسلامةنظى

بر"ضوعند،الإسلاءيةالفلسفيةهـةالنظفىالشر،كرةة"سهذ.

ولا-قلنا؟-طاكربماتعنىلاالنمأرةو!ا،!ن)لمحدلا!ىفةالكل

عندهااتقف

فىيهليثىالذى-المفرَءاءدةإلى13اءخماكلةوء4هةال!ثران

إلىوألا!س؟ز،لضيروالارزصار،عله-"الت!إبةءلا-وءاولةالناكط

ءةنه،يحترمإزهانهوحميثمق،الإز-انال!ديرهوفذد،4بافي

الإز!طفى،ابرلتمعفىيرهي!شىاء!ماكاق"و"!ي!ثومق،قلبهوإست!دى

ء06ميادرربها*!الىف!(!ياة11ْ
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جنأ،ايهبير1ادسدهذأفىءص!أ"دص"ء"لأناءاعةوءيرضيرهومق

إثقائهاوإشقى،تهبهناه

كيانايرا.بل،للخيربانم!:"ال!دمءإلفىالمثرإضعلاالإسلامإن

نأا)"اسوءلى05ا!لإ(ةفىقائمةيةذألا"مران..اظ!يرإزاهبذاتهقائما

شرضائأالأمورءوازنةفى"سهافيلهت*ملو!وان،منهحذرمءأخذوا

،.لهم

"شر،شأنءنب!و؟واانالإسلامحرىم!ءنصلمثيرصاولا"د

وكأنهم..اطيرثنايافىيرىعارضائا8سهأرراةفىوبمود"يجةلمواوأن

إذأ5بالوجودياحقالذىالةةصهذأءناوّصحيبر.واانب!ذ)ارادوأ

اة؟ذرمقدا)شرإنقيل

..ا:أساإ!نإ"؟مقواة*ااأءرصلاينلأنه،قءوءيردظعوهذا

.ه"ميروهـو

ته!يرلاشرول!.نه،اثساإ"*يرةواأقالدفاعءذاءنء!راوكان

ة!اعةصر)وربر"مثرا)ىفيةالإؤ-ا،اط!اة..اورلمهإةسوراتءنةثرأمإلى

نإ..فيماال!"لدولابودورانالحياةبئدحفىا)"اءلمةال!ناصرءن

ءتصلحين،بيةالحارةفىلد)ا!تمبه،باءفىال!!ر)بالهالتيارالاأس:4الشر

ثارها.2زتبرو،إيةألهيرة11فو)نطكر،إو-بااةياربا

انةضاءإلىالدنياامرابت!دأهفئاصلح"اأنأعلم"ةأ"احظاثةول

اف!4رأ،بيا)مىارإ-9روهـوا،خاءاباأضهأروا،8شابااطيرأهتزأجءد!ا

كان-او،اطإق!لكءمرفاأ)ثركانولو..با)قلةوأ)رشة،بالرةهة

الفكلةءدمومع،ال!كرة:ابأييزرطلتو،ايهنةيهقطتءصااطير

ةفيتلاهـالمبهنولم،اك:يزذهـبأ)،-ييرذهبوءى،الحك!ع!مبموق

،أإضرةدقجولا،أ)تمدبيربابيرفولا،علميمنولم،وت!لموتوقف
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ولا،عبوبعلىثمكلولا،مكرو.علىصبرولا،المنفعةاصلابولا

وءزة،"ظةرفر""وبرطلت،درجةفىتنافرولا،جا؟بفىتةاصل

أباطل،أذلبدوهبتال،أطقعزيردمحقبخهرهاعليمقولم،اورلبةا

،)1(الأطماعثض*بماولم،2مالفحنلك"وسولم.."قيكنبرديجدوموةق

آ"ر:ءوصحفىالجا"ظوءهول

لم؟فة!كنلموإذا،وأاتلنفا!يز)بطا!الأءورأستقرتولو"

بأنهأ"مينوأتعالىأقيعلىالوصفىةا؟إتذلك؟نولو،مثوبةفكن

(2،))ةعوالرا!فىوأةظوووارزَالوَ

عندنةالاستطه!.إلى!اجةولا.باقهالاس!تكلانةمعناهالتركللأن

..بردإنهاا!فاضلاوءدم،الأءوراستواء

فى،الأءوربينالتةاوتؤديهالذىالدورعقيمضف.فالجاحظ

نازل5فىالأشياهبينافا"خااهذأإن..الراسإين"تنافسبرالمااءمم!داد

نامبماأسأنإركلويفسح،الحهإةفىفراخكل؟لملأالذىهواضروأأفي

فىكا!االحياةتتحركوه!زا..تهونزط*دأددامت،!بالو-ودقافلةفى

ا-أ)-واءءلىوالنازلةا)صاعدة2فاقها

اءا)فأ"ةاوتواايرىهذا،فردية؟إمةجانظرةاط!هإةإلىنظووالذى

،ومنحدراتيىفو!ايرىإ؟نما،ايةعاقمايذرى..الناسأوضاعبرين

برودلاء:"ظمةو"دةإلأيرلمشا"لةعامةن!ظرةاطماةإلىنظرإذا)صكلنهو

إلىالسماءظق3فىمحا"4ةطاشمنثنمار؟لذى05مةءدراتولافيما

ونوأطحواكوا"13،و!ورهادورهايرىإله..الأرجاهوأم!مةمد!نة

11وا)قصورالأكواخ!نًفرقلا..وأحدءص!نوىفىس*بها

599س2/جزء5*ا"ظارروان()1

ء69ىأولبزهالحبوان)2،
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انسافرادإن:باونباركرإوردن:يلاآلأمرالةءإ-وفيةول

التضادهذألكن..إ*فابعضهمإمارضؤقد،بهضفىبرهضهميؤفى

جصج!،ب!م!سةووا-دش!رفى؟"يذوب،اةجزؤوألصانةالاوهذا،بينهم

،ازواقإلاالأمرحقيقةفىهوإنتفاداالجزئياتعالمفىثبدوقدوما

كلّفىوأءدةصكاماالوجودتفميلاتقىىنظرةأءلىمنإل"ظرلو

)1(.،واءد

نية،لإزسااةلحياااقعفىومه"وذاالمفرد-وؤة:صكرلا،حمياةالفهمف!ذا

..ابشراأرحتفىءمبتناربئإزر..الاسوهعاالناسفىيعإش:رإنه

مذاهببهموتتمْرق.ألاست"حاملواكروبالخير.الخيرهرفتوبه

..السهإ

-ودلوأا"ذعلىمستوىطةأرصنامضبووءد،فاءروء!فا،سناأءوإن

برل!لتضيهمماو5انماالأثيا.إ!نوالت!اوت..فينعيماشالذىالأرضى

..هجحواسناتناهدركاوكأظظه،ت!اصاجالدهثوو،فاهج"ؤث

مقاالْةءلىأكرمالطاووسيرى،نوأظنك":الجا"ظثءول

فرقماأءورهذهفإنما،الذءبءنأوّإلىأحبالةثالوان،الغرأب

ب!مشبا،بأقر،1إهضفيمل،دالجاعولافىهاوهيز،الناكط!صونفىتعالىقها

..قات!بعضااوأعادتوبعف!ا،ؤ-مشيابعض!ا،و""لزسيا113بعضو-ورل

3كشماإلىنذهبفلا..والجرةواقرة،والخرزةةالدزوكذلك

العةلايكيرماإلىواذهب،ا)هين

هوو""قل،للعكلولالاطنوحم،لل!وأسبخاهرحممورولبن،

اطنة،خؤنةبمبلإ-واثبمالملامنالنارعتزنةانئعلهـناوئد..ابى"

01"كلابىبهاجعالىنجحيةة11(
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وصلب،ثبالتقاناأوإت،ألى!حابملكدونليسإوتاملكوأن

،.(1)الحياة

:%ود-لوابوحدةثا،ينا)قاءن-صاكياخلدونبئالمواقرلاءذافيو

من،الألوأنفىافىن!هتةولهبماشإيهالوحدةفىيقولونهماءقهقةإن"

،مو-ودةالإلوانتكنلمألصو.عدمفإذا،بالضوهمشروطوحودهاأن

الح!مى.ركإدأبو-ودمشروطة،كا!األىوسةاو-وداتاعند!وكذا

"مةلى،كالمدرِبرو"ودءسروطةفمااو)إخوكل-قؤلةالمهإو%وداتأبل

عدمفرضنافلو،11"شرىكرٍإدابوجودمشروط!لىالمفصلالوجودفإذا

وأحد،بسيطو5بل،للو-ودتفصيلهناكيمنلم"لةابشرىأرِكالمد

و"!مماهوالنارإ-اهوأوالأرضنإل،واللينلإبةوالص،والبردفاطر

المدركفىجعللمالها،ألمدرك!اطواسلو-ودو-دتإنماوال!وأكب-

فإذا،فقطالمداركفىهووإْمما،او-ودأتافىليسالذى"لتفميلءن

.،)3(تفصيلفلاالمفثلةاداركاةقدت

حسبءلى"ثكم!فإثمااو-ودأتاانا-*ماهذأمنورنيناوالذى

إليهيصلما"-بأوجودأتأيمفأمنناهأصحبمةئهأو،مدركاتنا

05نناومدركاحواسنا

ونةدر،بمماونه"امل،المة!رونرىالخير!رمىواةهنافىونحن

إلوأقعبهثتهدالذىهوفذلك..المةمروفيهاالخيىِفيهاانءلىأءورنا

فيهانعي!شالذى

الإسرمنظرفىابرلتمعوالأخلاق

بصيرةإلىوتةويمهاا،خلاقهعيارجعلةدالإ-لاموإذ)كان

.791صأولجزهارروان(1)

.،46خ!وفىصابنمتممة2()
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هنيهةللمفإنه،ضير.الىي!اجعيرو(تلبه!الىفيهابجتآ،الإةسان

51الأهوج!دتهمنكبالذىالجانبذلك،ايإزهانفىأصصفاالجانب

ذذرو،لطزراال!كيانفىابالاضطرفتثير،"مث!ىصيةات"شموو،تيةالذا

نفسالإزسانفقك!اناالحياةمحجطفىالضاربةسفييةته3ددالذىبا!لاله

*الهوىإلىاعةشورء:ات،ا-وهباأمارة

فى"صصفالجانبهذاةةويةالىمو"لآالإسلامتجابر)يملهذاكاةت

الجافيهذاءنوالسلامةالأمنللإؤ-إنضهنمابكل،ودص"الإةمطن

:ذا5فىلإمالإسبهجاهومما..ب!ا.وكلل"ءمرة*"وصإيرائهخالو

يةنولم،لذاته:مرأوالشر،لذاتهخيرأالخيرء"لأنه:أولا

أغهاعلايهاإنظروإنما.اشوأالخير)طب"مةالذه:يةاتاف11

انارفا.هنفسهفىثارهما6ويردالمرهبهماإشه"ر-ايىةفىقائمانكاثأن

،صالفىءضوخير-يرإن!ا..شرقهحمسرإذوأ)نار،"ديربما.إصتدفئإذ

الا!ثهجاهفىالإأ-انأهيراطليرمن-ا؟بذا1005ا!حمافىءضو:سويثر

!ذأوءةل..مصا!ز"تة"صيهبماعل!ويحم،بئ-"إلىْثة؟ء!اجمن

!ن،يثياءالاهفىالإزمم!ان10يرالذى،الشر.بجا،الخيرءتنبا21

ا)ضأ.الذاقىالشضهىبمجارها5يأ،ذ

الإزرانةدافىفىصدررأاثمروأالخيرب"لالإص!لامازاكأبنولا

..والألمْاللذةجافيأى،الدأفىةهذهمنالحسىالجافيوفىالذاتية

لا،اطياةفىئمظلأنه،الخيرو"شرتفييمفىلاي:مصرهبما؟بفهذاْ.*

كط،1لإ"-ا1بمذ-يملوا،ذقفولإيىلامالكقو،ءنهلئفمالااأناساإ-"ظيح

الاذةءة!ياسيمجحفلا،الروحجانبإلىالمادىالجانبعنبهزير!خ

إليهيوكلانخبالذىهـوألروحوإنما!،ا!بهومطاالجممهووالألم

.اتهقيأوبه.قبماش!رالنضمىبمسالماومنلذةفيهاماحسب،الأثمباهتةييم
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لماطلباالها-لةالذاتباوال!ت"مةصارال!إلمىراء"أالإ-لامفىعا"ناوءن

زينلأناس،:تكلالىونهس!ىاتقيول..مةيمثيموْعمايماب؟وءناقهءند

والةضةالذهبمق411"طرةو"ةفياطيرأ"نينواالة-اهءنأواتايى"ب

،)1(0ء.الدنياالحياةءتاعذلك..واءرثوالأنعامإ-ؤميةاوايخل

أشنثفىالإز-اسعابممااصهوهـسهه..ءَءوثاصماأدفىفىاء"اةصههذه

الإزسانوفى،توىالمههذاةوقءصهتوياتاطياةفىا-ءنو..دوءاته"

ألروحى،المالمإلىأيثواق..واكىالمازلةهذأمنأرفعءنازناإلىاناأثو

..عنهااخعففواات3الثهذ.ءنالةساىإلىتدعوه

آمالمنللإزسانةةمحب!اوثقيويهأثوقأهذايُذْىالذىءولديئوا

فىاط-نللعمناالحسصنأءنأءءنلهيرصعبمعاو،هذهءايىاةوراءة؟

مقوات3ال"بلافاسزيئ":4أ"اقياالايةإلىوأنمار..الآ"رة

إم!ومة،الوا؟،4صوالهالذهـبءنإقي"طرةااقيناعا!واوال:ثناءالةَ

،،اد6بعندهـء-نواقه..نياالفالحيماةءتاعذلك،وأطرثوا،نهام

إلمطشيهأليماستواكا،وات2اللذهاطقيقة4القيه،الاَيةخهامفىفنبد

ألاَيةتجىهثم،أد3بص-نءندهواقه"الاَءرةفىأالّهءندماجا؟ب

صاتربهمعندوالم!ةأللذيئ9ذلممنبخيرأبئآأؤقل،:هكذأالتالية

اقه،ءنورصوان،ءط!رةوأزوأخ!،ئ!اضا!ديئالأن!ارصس،ا"نتجرى

قيرى"ةاتنهوأ،إوّفيدأطسنإص!با!ذااشرحف!ى8لهممبادالاإصيرلاقهوأ

إطلباهذافإلى..اقههنورضهوان،ءط!رةوأزوأج،ار)،3كأغاءق

يرممله.أنب؟نبغىننعملباو!نعا،الإزسهاناصس4كبينبفى

ذإ؟والشمالح!يروبمو.منكهثرعنلاناسالإسلام:!فثانيا

به!ا،امص!و311االناسودعا؟ا!راءتبرهالأموراءنكثيرءلهنص

في،لدالوابرو،والصبر،لصصدق؟،علهااظ-نا.اطزووعر!

14لممحرانل3-!رة،1)
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إلىناتالأماوهادأه،بالعهدوالوظ.،والعهلبالقزلالناسإلىوالإءسان

الذينباا":تةالىلظ..هذأغيروعةير..اعدلاإط.آوأ،هاءلها

إذأيئلذا،ينبرالمصااسرو":لوظ،ةيندالصامعانوو!و،الّه.ااةواا2دنر

ربكو!ءى"وظل،،رأ-"ونليهإاوإْ،قهإلاظلرأ،مصيبةبتهمأعها

فىنةةونالذبئ:وظل،،ناإءساولمآلوالدفيإبا.إلا-ه!دوأألا

اور:!ن،يحب،وامّه"ناسعنوالطفين،ا"يظاوالبماظميناءراءوأالساه

االّهإن05وظل،هدوا4إذابعاد!والموفون"المدحمقامفىوظل

مخكلاانالناس!نح!تموإذأ5اهلهاإلىالأماناتتؤدوأأن"أمرآ

ونهى،عليماوسلنع،ءنهاسلامالإبم:فةيهرمةأءوروهناك..،ا*ولبا

لمدهـ،او،لجزراو،"ةالسرو،!تلاكا..اي!ةءةتزبقيالهبراءدتوو،ظهاء

أكش،وأ،والنميه"،وال!يبة،لزورأدة12و:،ذبا-ءوا،؟اوالز،باوالر

وكةيرغير..الباطلإاناسأاموالكلوأ.اوالعدوأن،والبنى،ؤالطلم

للنهىعئها،شوأهدعثيرةرةالمط2الس!نةوفىْ،يماعر1القر3نهذا،وفىهذأ

والسارق":وقوله،لحقباالأاللهال!ءرمالنفسولا!قتلوا8:قعالىكقوله

والأزلامؤصابوالميسر!ألاا،رنماإ5:وقوله،يديهماهاظفطعواوالطرق

إنهكان،الزناولاجمبئد!5:وقوله،فاجمتنبو.انال!ثبماعلبنرحمس

.وهكلأ..،بنبلادىوساهومقىا"شةظ

ايؤك!دنمافإ،الشروو"وهأطيروجو.ءددإذالإسلامانشدولا

ألىلمفلبفىتلتقىوبهـذا.*كالماالوجوههذ.منو"!ةر.ال!"ليعرفهما

.الحنباة،وواقعالعقلومنماق.السماء!كة

:وألعقابالةوأب

اطير،إلىأْباعهويدءو،معاوبال!ثرباطيريرهترفالإسلامإنقلنما

.الاعتبارهذاعلىبوىاترم!هالشر،ويقيموهـنهالم
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يح!تبأنلابد؟ت،ا!"اؤقىوالترإيةهذهتثربىل!

بهاها.وا1الذبنليجنرى8...ماصلجزاءكلودنال،أصالهمءلىالناس

.،صنىباءأحمضواالذفيويرزى،!لوا

الأشواض!ةقيهؤولاكىلأصيجعا!الذىهوقابوالشالوابإن

وثاقون،أ!المفيهيرونالذىالاءزرانءوذلكإن..الناسحياةفى

يعملؤن،أ!الهمالُيرؤأضتاتاالناساصدريومثذ":مامملوأجزاهفيه

.،ايرهضِراذرةءثقالههلومن،ير.ءيراذرةمثقال

صكاهااةاطفإن..عفللاين!كل.أعيالم!ىهوءقاب21-قإنْرأب

قصر،ومناهملأوحصد،زرعومن،وجدفنجد..المبداهذاءلىتدور

11نفسهإلايلومنفلا

فيثاب،صلها.جزكلينالوان"مجاسبالناسانءلىإذنكراضالأ

فكامقتجرىءناتا!-:ونيدخلوان..الىىهةبويرط،الىن

الىهير)عذابإلىأبررمونإساقوان،الأكار

بابالناسمنيرلل!ثة"حتو""-درأقضاهباالقولفتنةولكل

نااقائلوكان..عليهالاءتجاجطر!قيلهمومهدت،اقهءلىالاعزأض

لىوليسرت،الصاطينعبادكمق؟"اتنىشنتلوإنك؟ماذْني:إقول

علىتقدرفىفكيف...عادلإنك؟!اووة"ةئ"ااصاطالالاصطرإق

عليما.؟تحا!بنثمالمعماية

اءترضمنأول!؟ن،القولأالّه-إلىهذا-ل!لنه،إ؟لإس8سِهقلقدو

اغو!تنىة!،رب:ةقال،لاَدمإسبدولم،بهرامرءىى-يئإفهضاءلى

،ااجمعينا!مولأءو،الأرنوفى"ملأزثنن

هنتخايهولا،مايعهلسر.الإؤسانعنتدفعلا،باطلة"جةو!لمك

قوانينتأخذ.وِهكذا،الدنيافىبحابفه!ذا.جرائمهعنالمسئولية
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اقدز1يمونفم،لقدرباءإلمم!بالا"لت!اجنةس"ثه!سلىاندون،لأرضا.

حهل،مال!"كلاءلهـوانهن!سهمنيحسّإؤهانإثكل؟افهعند!م!ه

..إرأدتهإو!ثاإلاءُ*هـللموانه

ؤورونينلذاك)اوارقف-مناهذا!الا-فىأحسونالاقهيؤءنلاالذىاِن

نهاي!دووثملمأافىنخمهوليتر3م!بل،زيهمعاثامممو3صليه!يلةونثمباقه

لاثؤمن،لذىاهذأاما.،وقدرأقهأدارلماكأة!يق-مو!لمفى-لأ!اعاتطا

إم!ئبيحفلا،ةءةلهسيهفمانهإلا-ص!نصلالفىوإنكان-،باق

ؤمن،؟؟؟انللإ-يوما-صدرهي!ثفرحوقد،مةعرأتمناس!باحوأما

المهل!ايضةالمرافاصفةاهذهور4ولبر

نإ..يمانالإيمونه!ذاولا،ح4ااوّرإإؤء:!نأشأنبمونماهكذأ

وتقى،ربهشةىلنىالأ!التمرىو،الطا!كاتفىيجد!،الحقالمؤمن

فكونوه!ذأ،المؤمنتة-كيربمونىذا..قهمهءطةلأن!اماتالمحز

.هوأست!رندميثرءنهوقعؤإن،ثط!ر-يرإلىهدىفإن،و!لهنإته

وأر،المؤمنينسبيلهوذلاثأنوالقدرافضاءءبحثافىوسذرى

مان!قوأنمجتينهوأ،بهالدّةأمربماالناسهملىأنءلىئمةقاالإسلاميةدءوة

،لاءالءإ!للصبروإلا،والمبرةلا*ظدةاكلا*ر،إِلاإلىافيناقأر،ءبرءنهأالّه

.لا.-.النة!اهءلىوالمحد

088
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رمث.لمابابأا

وا!!ىا!الم

:والإؤ-انافه

جانبينمنإليهنظرإذاالا،ءصكاةء"تبرلاوألةدت""ضاءموصوع

.ةالإز"انيرلتصلأبوجا،بافهتءمهلأبجا:مما

وأن،يلماانءطلمقءنكلأنههر)ء*ىءير،م!نالإزسانانقان!افإذا

ءرىهند2علاقة،اءرىةو!أيةإثنو،يرنهأو،اقهينوإإ:"لإس

،اةدرواا"ضاءأفىلهظرمجالةلاثمومن..تهتههـظفىش"ؤاو،ءجاته

مة".ا)قدرشأناوللةضاءقي*لالتى،اتشإؤاداشةءنالإأسانءرجء؟ث

؟لىالإزسانماوراءلث!إْ!انهذاءورق،كانءبرالإز-انإنقاناوإذا

بينواص""أصلةائبدووهنا..ءنءثية""*طلناو،تهإرادفىشؤو،علإ"

،الإأسانتمر!أتفىئارها2تظمرصلة..و""دوالقضا.بينوالإنسان

001لهءرضامرحميالكلموقفهوفى

:الوجودمسكلهم

ؤةول..قلقة،ءصطربة،ةفىصا!4الإنساعاشتلاختياروااءبروينو

5-ذايلغىممايةجم!ههاالؤاقعولكن..وتتناه،ْبر4وتحلم،بالاختيار-

الأقداروقهازهياحالر03بفىإ-"رهىوإذا،و-ودهوغا،الاءة"ار

..اآءا.حميث

فىىماوالذى،فيهنعإمشالذىالواعثم!دقهافلر*،باطبروءقول

ههااتصبوعزمهاثمارو،تفكيرهاثارأجنباته

هـسر(لضاه01-الم
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تهيشانها،المطلقأءبرفىولاهى،المطاقالاءتيإرفىسفلا

فردبهكلمارصصعرذلك8.معابمبروفىارا--فىهى00بإ،ءاءلتأرء"!ة

بك!:مثالجلا.مقوزلك...جموعهافيالإز-اةمةبر"تفهرو،؟فرده

.ادلجمافيهمجادلأو،صلأرصلةيفءرهلا

ءضعالذىءوأءصهإراوءبرمنالإز-انفىالذى"قذرو)يمن

اط-صدليثيرءوقعأالناكطمنوة"ح،وأطيرةالخفاهكىصحالامر

..والخلاف

فتللط..بدوىأحدلا؟جبرمنفيهوآ؟أختيارمقالإؤمىانفىآ

نف!"سبالإزهانفىتختافإكابرل،أ-انوإإينانهانكألتلفمسالة

Jالمسبطرةوالأ!وال،بهالمحي!هالظروفو"-ب،واجهها!الة

ءليه.

جانبيمون،تهركبابهاوكم!قق.الإأ-انتوافقالتىإلامور:!ثلا

غيرفىنسوهاْش""،نهبكلكياعايهامة!للأنه،أقوىءههافيهمارألا-

قد،طلإقحووكأنهالإنهانوتبدو،الجبرباةبيردثفىءناوةكاد،مهل

((ئفكير.ورضميه،4نكلمىإليهمادءلتهحقق

تدخلولا،الإؤهانرغباتهعلاتلتقى"تىهذا،الأمورعكم!وءلى

بدأفعفعلهافعا!اوإذا،ء"حرهااقملء)يهااقبملإذاؤ4ف!،اقهأش!وةشدافى

افيبرجافيبدووهنا..رغباتهعنبر"ليد،ءسماعرهعنبغر3ضر

االهولااختياتأ-انالاوكان،وأف!ا

أقر!!ن:أهائينبينمش!عة؟!ا،ة-مهالإأسانية"ياةبرل،الإز-انلحياة

"تىاكدافعةاتياراتأتكفىيعإشئمأداوالإؤ-ان،وألا"تهإرأبي

يخضعاولهؤا.إ-تجيبانيين،يتركاوية*لانبينمترددأ3ازيقف

اطقبانبير*ضىأو،ةةسهنوأزعير!ىأنبين،اه!لوأالح!ممةلدءوة

نااإنسايمونانأوناشهطابمرنأنجمن05والخير
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فىاف-دروأاق!ضاءاور"ايثركوطهـهاءر"نالإزسهانةصكىماذافاٍ

أرادإن،إين!ماوبينه-مهمة""لهأو،إ)!ماالأمرهذاؤج!ل،أطجماب

عادلاأيمرنان

:والةدرالةضاءمعبناصا

تقبليى!ماو"قدرأةضاءأيذكرلاإز-انالناسفىبمونانو!ي"ت

ناصوإذأ،أصاباواخطفإذا...ارراةشئونمنإ-تمدبرأو

ذكر-ةسمسهاوخىيراطبهوإذأ،ا-فقأونجحوإذ،أسا.او

هناماتفافواغلب...لهوقعمماصثير)اح!ماإوأضاف،وا)ةدرال!ضاه

اهفيسهؤسانالإلهميم،يبةالم!ا"تاثجوا،طنةالخا"!تصرفاتو"قدرالظصا.الى

.الةزمؤامخ!ل،الرأىيىوءمنوهذااجةلتقصيرهولمجد،عذرأ

القدرأعاتباءرظتإذاحتىلةرصتهمضهاجألراىوطجز

منت!لتالتىالأءورادإارفى11"درو"قضاهنذ!رمااكاثزفنحن

برديراتدو،وصل،يىلاعن،وتقمهيرصزعنايدةثا

ا،سابفىيأخذ"ثنوالة-درالقضاءالإؤ-!انيذكرانوحسنً

نص..يئتظرهيهنلمالذىحرو.11ثقعثم،س!جالهاإ-هىو،الصويم"

والرضا.باللّهيمانالإءور:ا.دلاق،اءيلالعزا.ب!ذانةم!"الإة-انكزىان

فى"يشالذىالعجزهذاف!،باطمهنليسمااما05وفدرهبكلضاثه

لذلة.وا،"ضياعمن..يثؤمءواليدالة!زهذالهيلدثم،الإأسانْ

؟القضاءما

فىضمهلهقاتهذكرتوإنما،يمأل!حراقيرأن1فى،ا)"صاههلظظبذمرلم

فىممواتسجعة"ضاهن":ة"لعةولهصورةفىفذ!ر،؟ياتعثيرة

دونهمنيدعونوالذفي،باهؤقفىوأقه":وةوله،)؟(يومين

.021فصلتسررةهـ()
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فىالمف!ولاءماقيضاهأاكأظءنوردعدأك.5()1،.سىءيةتونلا

ةاةضةيب!"انهقولهفىألةاءلوأممء!قض.يا،)2(أعصاوكان":تةالىترله

.تاض)3("أنتما

"ألقضاء،ممثه-"اتبينض!اوابا!كلاريردألاياتهذهفىفيظروالذى

وأن،الأمرفىوالحسمالفصلهو،وأحدممنىحولجميه!اتدوروا!ا

وصهه.افياز.معناهالامر!اه

تةسيرهـ:فى،القرطي"رflوقد

الاإيثروقضى":تعالمط،!قيولهالأمربمعنىبمون:،القضاه"،ان

."ياهإإلااثهبدو

يوماين،فىصواتسبعهقةقظ":تعالى،كاورولهالحأق؟*ئويمون

.،قاضانتمافاةض،:"*الىكةوله،الحمبم!ىوبمون

(4،)تصءفتيانني"الذىالأمرقضى"فالم!ةله،عقيوال!رأغبمهىويهون

لاةةولفإنمااهراقفىاذا""ثهالى،كا"ولهالإرادةبممنىوبلأون

."إ.(حدنفيكن

ؤلضيناإذلىإكوأنبا2نتبموما:)هالى،عةولهال!كد؟*لأثوبمون

،)6(الأمرءويىإلى

-؟عاَأغايرى،لاقصاءأ)كأرطيذكرهراأ)*قالمعافىفىينظروالذى

.02عاةرطصورة(1)

.2)بم"ر-ورة(2)

.72طه-ورة)3(

،اثوسف-ورة)4(

ء7tعرافياَل-ورة).(

237س01جزءيترطسكير)6(
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الح!هم،أو،الفصلو5،واءهيمهئء:دوبإ"قى،وأءهمأمنزعاتترهي

.الإصبرازاو

؟هيا."أ"+عيوأ،ةلإرادريا،اغري"فر،و)جبآ،لخلقوا،لأءرفا

..وإنبرازهالأمرصمعنتةيه

رح!4"إقهوكذلك،والإفيازالحمهمومطإلأيةحلااقهأمرْ

.وإن!از-س!مفىتةحع!!ا،وعمد.(وارادنه

رفملا.،هـصدهمأ،يماجبهم"ةر3نفىالهيهيروهب:؟الةهمرها

ءل!نا.هشىصناإ5:لظو،،اةررأللة.فىلةاءنزأناإ":تكلالىقال

بعةأرفىت!اأا!وبخلميما!وةثد).لوقا،وندر"ةازنةمنارفةرْ:لوقا،بقدر

-.(ثلينلا!اأءصوأيام

له.المناسبءوضعهفى""ىهووضع،ا"قديرا(القدر!ومعق

ىأ(لبتبراجتفى)نبير:تمالى!هملهفىمهههب،الض*صماكءن،هترههمعهه

والمنافهمه،ههالايهيهيار،اهم"ههجاهيمنم3تلمنيإهيلحوما،أذي!اربمأق

(.)1الأءرىفىءهللممابدة!طافى

أثهلألقدرةدأشأنب!عنى،القدرمنأخصا!ضَاءأأنفىىذلكمق

تنفيذ.5اتوالة،هـيم"صاةدرا.+حم.قاالةو،بيرتدلةدر!أ،عنماو

أههههألى:الإماهيُ"هههيهب

.الةادرفعلعنامةدرصهدراطايهم:القدر

الضلق.هووأل!ثضا

أهتعي.همالصتاه،امعهالقهيهيأهم:همالقهيهي""ضاءبينهيالهمهيهم

مهب!هم.الاهملهياتفتهمبهمهي

.الةضاههومصهمياكاإلىوهـيهأكايرهادبمقالاقداراتمكقَوسؤ

.،09/43بزهالثرعاب!نسير1()

رلم
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بدأا،مرزلقديرإذن:ا!ةررظ

،(1الةاةىأتة!5:تقالكأ،وظ*".الأمرذلكةصل:والةني

005"ةدرءناءماةضاءأيرى..عكيطهذافيرى85لناسبناافييل!ويطاأما

:لوية

فىبمونالذىالأكيط""ظامءلىبادكلالمت!)قاقهءلمءو:ألةضا.

.الو"ود

عادر،كلفا،ءلمى"مافى"!مهبعلىالكاه"اتإفاضةهـو:والةدر

.،وةدر)2(إةتاءذلاثوكل،لهوء*لمول،اوّعن

أخص،والةفاء،أعم"قدريرىالذىالغزألىرأىالىمميلونحنْ

والقدر.أ)ةضاءمنوكلا"،م!أبلاذتوصجم!الكرأدع!تاب3ياتلأن

نأ-مدأفممناص*عإن-"صورءرد-نتمهورأنوؤ-دتمامع

جرتلوب"ثلموقات21فىيبحانهاللهأودعهاأ)ىالأ-!ابو5الةدر

..أةداتة!نىفلاوالتى،ءلإزه!اأ)نخامص؟بات!اعغا)*جغايا!ا"طالأ!ه:اب

أ،ضوهجتالنارأخه-أوقدتفإذا.أقوالإ-رءلدفواالضوءسببلنارفا

الأيى"ابءنئهاحاو.ألقالأسماءهنة"تتصلماوا"رةت،دفثاوأصطت

.للاحتراق.لةهاهلما2ما

،كانفيرةيهاالقىبأرضنزلفإذأ؟إظمأأيروىو،الزرعثفبتوالماه

دفقكن"الأرضلمإذا،واثايخرجاانوالماءوالبذرالأرضشأنمن

ف؟وينها.ة-دفدواليذرةايباب!افس!دت

تلاتإذامهبباتزرجياتوكية،اس؟بأى،قدريثىهكلفى

.هاخرىلأيثباءبأسبابا-:ابها

651صاترالىرصائلمناا!لىةراثد(11

طهكا،ة309ص.3جزهوأ!لحلااال21(

http://www.al-maktabeh.com



-151-

القص.صا،شيما.فىالمودعةا،صىبابئلد

.القضاءصيهضامضك!الأيمابتلاقىمنتحدثالىوالمسببات

..ر%داشفىفهىتداف!تأوفتوا!هالاسبابتلاقتفإذا

.إةفا.أف!ومس!يماتمن-تدأؤمهاوثوافنهفى_الاتاههذاعنماوقعأما

:؟القضاءيردهل

نفاذها،أ!ىبابتمتالقالأمورقم--شى؟-القذاهةشداإن

طلاقه،اةمجالمقخرجهـمه.ألوجودفىوضعهالتأ،ذمسبباتهاوكيأت

(1يردانوهديمات

الاألفضاهلايرد5:يمالكرالرسولقولمقنأخذ.دليلهذأعلىولنا

.،القيامةثومإلىفي!لتلجانالقفاهليلقىالدعاهوإنةةالدعاه

ايسان،الدعاهإلأ"ةصاهيردلا":بمأركرألريولقولوسق

إهباد.!قهرص!ضاهتالذىالدعاهبابو5وا!دبابالاعصدلاةضاء

ض!ائه.ءنوتآيةودرع،لمبراةعي!بالد،ءجمكنان

فيعتاجانالةضاهللقالدعاءوإن":يماكر1ألرءولفولفىنظروأ

!تطركانويمف،والد!كا.أ)ةصاهيه"اج؟ظر!"فا..،أ)كل!يامةيومإلى

فهلا،اةنفيذأةفىدافىخلدةدفاه411انقيد-القيامةيومإلىةصارعانوة

الففيذ،فأوقف،بهاتقى1الدعاهولكن،هدفهو!صإب،يتهءايبلغوكان

،طوءلطرتقودكنه،اتنصذأإلىطر.قهفىالحمإن..أءممبطلولم

ءلي"،الدصعا?-لطإن..اقيامةايومإلىفيهاساشالقضاءسميظل

لمافإنه-إليهي!"طرأخذاكانوانأالدفإلىيصليدعهلا،بهوموكل

.وكرء"و!له"رحمهأبوأبءنوأسعوباب،ببمادهأقهاطافأهق

ؤسأللظلاإنااللم:المأثررالدعَاههنناالمؤصهـنبهبدءومماكانولهذا
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الذىوإنما،يمونلاألظصاهَردفإن-،فيماااثطفؤ-ألك-بلالقضاهرد

م3الهذ)-ركةتبطىهانالنطفومن،تننيذهفىألاطفو5يمون

ااخافتاضعيفايرصلاو،رصلفلااكمالق

القضاهإ!نفيهقرقءوةف":-"أقهرةىابأطمابخماولةهـر

أالّهض!اهءنارارأةة!!واسطاءونفى"دةجابولهقالحين،والقدر

،اافهقدرإلىأوّةضا.ءنارأرة:!رةقأل،؟جمويا

Jلمفييهاالإصوأن،او!ىحأقدرادافىةانيرىمرأن5-ذاسئ

ثفر!هر،التنففيةداشوهث،أإظضاهةدافىإلىال!دردافىةمنيخرج

اكناالسقدر.إلىالمتحركاقةةضا.من

أ"ةصاء3ما،فىمنازعةوقكرهأقهةضاهبين؟نهىذامن2مةةوَةر

نءوإرادة،اقهأءرءنأقرفمما،كبيراءلوأذلكعقأدلْةوكعالى

.تأبىالبشريةء"ولناوايهن..و)حمدةوإرادته،واحدأدلّهوامز،إرأدته

المادىناو-ودن5نةإةاهـاأضاأالم!اهـيممنقوالبفىالأمورءُصوغان!الا

فيه.نعيمامشالذى

اضييخيهةقيالذىَ"فيلمم-هزأنة!مأن"ق(سلافإنههذاومع

فىأ?لو؟فصاهنة!رفإدراكااناقوسرة،ناتف!ثريوأفقو،))"شرية

.حدوده

أقهْءلمإةول-؟،اللهوقد"ر،أقه!اءنةولانءنبأسةلاوإذن

المطلق،أ؟لاظاوا"دةذاتالىوبسبحانهفاقه..افهوقدرة،أمْهبرارادة-

يعةالهسصاءتوقد5؟!اإص!لاعهفاتفىاقهىش-ا)فيمرنحن-ودح:ا

..وجلءزتهلدأف!هناإ-ْ!ظيماقهبرلذاتكاسبةابالأؤصاف

؟الفدريثريغهل

وعدهوالسبب،هيياهالأولاهعثفىالمودعةالأسبابهوالقدرإنظنا
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اسبابي!كأرعندوجموده!نويممفف،اثار.يركطىإبماؤ،لهأكأ،

.أخرى

منالأشلياءفىركبماءلىء-رىقطببعض!ابابالأ!ىوهذه

عنبهفت!نحوفالإؤساناد"إرفيه"مّدخلط"!ءيوإلمءمما،ئص-صا

ءإيهاماطهخعكيهتجيرأوطبلته

ىقهتاوإؤا:نةأرضوضهتفىإذأتةبتأن13شأءنمثلالنذرةظ

صركتفدالإنباتقوةوصفيهاالمودعةأ!لمبابما"ص!ونءندئذ،بالماه

-وا!كالإنباتفمصل،5اإباأ"داةاالأرضفىإودء4أاببا،يته

ا)صضرةفىايسلأنه،تنبتلافإ!ا،صءرةفىاب!رةاهذهوص*تلو

أدقى؟*ئاو،"بذرةكأركالفالأءبابةيهافا!يسثمومن،للإئةاتةوة

)اأ)بذرةفىالمودعةالأينجابتحزك

لارظ8.الأ!ه!ابإ:ابالأمهوزلتاقى،)زرراإا)كلدريدفعانيمكنإذن

إلىتمتدرت!،الةوبإ"راقفى؟"ايكانتالإزهانإثرباتصلمتإذا

أسجمابهمعفئوأقفتاىبابها،للا!ثهتعالبلظهثىفىاشهخملتلملان!ا،ا?م

ت:طلأدىباباى:ابعنئهحثأنيمكنواحق،بر*ضإلىبرهض!اوتداس

علىتأفىفلاالهوأءعنها"نعأو،الماه2اعلهناقىكأنالنارفىالاشتعال

11إ(قدارواقدأراسبابباباامهباندفعوبمذأ..الج!مإلىزصلولاالهُوب

حينكلؤفىدأئجأتعطىالًاثباءفىاودعةاالأس:ا*ل5و)كن

؟أبدأتتخافولاتختافلامىي!ات

أ)-ح*ثيرةالأرأهلآمىضوقور"إلىعلإ"الإجابةفىنحتاجيؤالهذأ

.إوصوعاهذأحول"المحتلة

:ببماتوالىلأفمبابِا

...13وههي!االأس:ابفىإف!رفيواالفلاس!"2رأهاختلفتفاقد
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.حىرفببنما..الةصاددرجةبل!حقإينماطلافثقةأص"توا

التلازمهذا-ءةيمةبعضهمبقررإذ،اورببوب"بإ!ناتلازمابعضحمهم

الأسلمبابنجعلهذأفىتمادىبعضهمإندل..أبداحالفىكألفهؤعدم

نادوننتائحهاتعطىر2هاحينوذلك،إصيرةوفىوستعمل،عاةلةقوى

اطدميمة،باوهلاه5ءنشع2منأنءذاءنوكان.ءتضلأوتنحرف

بريدبرمدعننيامسته،هجودماتوءقيونهفىصايرمل،!كاقلائنا؟هاعدور

نظرةوأمرارهااللإحةإلىالنظرةءذهأنيثلىولا.."عامقيوأءره

صكاهااوجوداتاءوالمبطقىأ!اa)أ"دأقىىأنعنقمرت،محدودة

فى،واح!ةلغايةيجرى،واءدامنهاكهاناتجعل!وث،وفيقءآباطبر

ونظاماحمكمة

؟الأسهابءهنىما

.شىء!ةوامسوالتى،الأشياءفىالمودعةالقرانينمىرالأشاب

،شىهمعيثىهنلاقىإذاإلاتظ!رلا،ذوا!افىكامنةوص..وضا!؟مه

تةحو"قيذ.الأشياهاوالثيثينبينا!لتنايبةالأصهبابتتداىكلدئد

.به*ضابعض3الأسباباتصالمنا!اتجا-ببا

القو!منهذهيبرزولا..جود.وقوام!.هكاءنةقوىضىهفيهكل

محثةظأماءظلىفالما?ثلا..الشىهذأ0عل!4يمونالذىاطاليطلبه1مإلا

ركأول،تجخرحراريةتوةعليهسلطتإذاولكق،مط؟وبمودهإكأاصر

وكأول،ثلجاوصارجمدباردةفوةتساطتوإذا..بخارإلىسا.لمن

فيأ"ذ،لية2كلحسبا،وافىفىتش!وهو.6جامدإلىسائلمن

ورتديرةأو،مثلثةأو،مربعةأو،مس!تطيالة..الأسالمحتلفةأوضا،

ي!وص-!نعلى،الحجرةوقيطفووهو..يوضعإلذىالإناهءمب

يستدعيهالذىابنا!بالرضععالفىكل؟خذوه!كذأ..الزيشطتحت
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والإصبابالةوىق5له!لاحهمرأعدأد.شىفقجموابهيتضلالذىالشىء

.لاامناببمحركالأئحركلاالمثىاادكامنة

:وأرر؟باتالأسهابب!ين

اةلإسفةانظرءلكانقدام!؟باتوأ:ابالأسبرإنالنلازمإنقلنا

بينابدينةكلاالذى"ت!زمب!ذا3بعضفبإ!ما!ق!ول..والم!ممريئ

لازمغير"تلازمهذاإن:أخرونالةولإذ؟وءس؟باتهاالأسباب

.صالفىص

ءلىهـذارأي!م!ة!هون"!اتماوم!هالأ-:اببينبا)تلازموالقاثلون

ذاتالحوأدثأطرادمنا"دياناصدقهوالخبرةبهد3تثما:أولا:امريئ

*طيهاالقالنة"جةأءطىلاو"ودبنر)إإسبمابهـكل..+دةأالأسباب

تصاتاإذاظلنار..حالةفىصالظروفيةسلهكيأتإذأحالكلفى

النارمنكلمقي!دثننيمكلولا..رمادأوصيرتهأحرقتهبالقطن

إلىولر*2":ارفلا،الصورةءذهءلىالة"!إذأا:امجة!ذهـاغيروالةطن

الاللا-ترأقإلةقاغيرمادةإلىتث!وكألقطنةطعةولا،محرقغيرثىه

إ؟ن!ما.!اءداو،طبيهتهماءق!*ميرأطارجءنهؤشعايهمادخلإذا

؟كااو-وفىاتأ"جركان!قتضىنحلوظنهفىأوّنظام:وزانيا

ومحال،بماخلل-دوثم!ناهائتغيرلأن.أبدأَتتةيرلامنثظمةءركةفى

واضمارابِ.خللالعايمأطلاقيدقيدعهالذىالنظامثاءقأن

:واووب"-بببينبالتلازماقائلونا

..الدينورجال،والح!ءالفلا-فةمقولك!لصريةوبهذأ

اقهبرقدرةوثيق)بمانفىيقول،بينتوءس"الأمرإ!كلظلفيدوف

:خاقلماعهLوبإ.
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ا.جزلاْؤ-يير.فىاالّةقةطرهولايسِاللإهه"يانالةوااطراداطإ"

والاتساقوالنظامالاعارادءذاءلى"دللاماانبلافي-باجم!ون1

11،اقه)1(صنعمنلاجم!ن

ألاهصهماببين"تلازمتأكيدفىالهول!هذامنعد2ولاأ؟خو)!إس

تذيععمقربءند3ممش،ةيهاوعاصيابىءهمماءبرعالمولةإخ!اا،وارررات

هذاة-؟سم،ة)بهلهاصفىاءسارعلىوتمةئة،ها""3اإ"ممأ.؟"ناتأ

وءظهته.درتهبةارإقرصورةفىاالّهمجمدااتبيحا

،اكا"دى18المم!لم"فيدوفإص؟بوأاممهبببينأةطا)تراإئليناقاأومن

علةارؤباطبه*ضسإ*ضهمبنبسيأممونمأفىنةحماذةأعميرميذاو

.(12لب!ةيو

،ةلموالأشياهوجودهـوءلةامّهأن5:ىيرحيثر")الف!ر8يرقرلهذأبمثلو

الأشياءاما..الأبدميالعمنبمءنهاذسةةبم،الأبدممالو-بين!سم!االهد

ماI)3،،جربةالةهنن!رف!صانين)قيوأوة!اإ*ضرفىإء!م!اءؤثرنمافإذأت!ا

ليدفع؟جاتوالى:ابالأصهإينةطااترا"ةديرفىاكهرلفيبهط"رشد،ابن

.سنرى-؟أبطألترالذأة!رورةبألاالقائل،المطالتررأى

منقاد-إماأ)فاءلةالأسلمباباى-ا!الجاحدإن:ريىدأبئقول

عاله3ة)يسذلكفىوءن،جضاذهفىسمابرا"انهجا"دينسورعاائيمم43برث

لاشكمحالوهـذا05فاءلمنلهلابدفعلبأنكلاهترف

،بن!13لاضارجمنبر-؟بتأثيرها"تمأ!جماباهناكأنأما:ورولثج

صكثير.إلىيحتاجوهو(لدنياومتأعبىا،لنابمفسهمعروظليسفهذا

4؟صديد41لأ"أمفىأفكرءياة)9(

،4مىالاصلاب،لأفاءكةأهدات)3(

(r)3كل.بن"ساالمصدر.
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نأبلازمفليسالأسبابمعرفةبدوننءة+ج"س!يىاتبرعضناك5انأما

،.فةطلنامجمولهول!!اداخليةيمونقدإذضارجيةالأسلمبابنللبيمون

الوجردفىظواءر"بدوهةاكأنهـو!"اابنرثهدكلررهأنيريدوالذى

اءلتدناممايى؟باالانعرففلا،والحينالحينإينتحىء،الم!ألوفغيرءلى

ضار،"ةوةانالناسإ*فر،ةفكيرفى!نيهح،الأشجاءءواصقملاظته

فهاافىتاوألىبابم،وءما)تأظا!رةاأر،الحادثة"ء؟نءلىدخى)تقد

نةممانأوبزيادة

:ءُ"ولثم

بهونوقد،السببوجودعةدب8اسهاو"ودد!ؤيمخالوأإن"

ت!وقاخرىأ!ثياهتو%دوقد،لا"-اىإضافةآخر8بدهإلىءضاظالىلجب

ا"ار-أفيهلا"ؤفى--!جراطلقأجرفى،؟أور؟بالتأثيروإيرادعنالههـب

ذإ،.-ظأءرقته"!اسبرممندنتإذاالةاران؟ؤ!دفليسولهذا

لاإ!صابهاصة"ذا5وحنوةأتأثيرا"نانارأ؟خآخريه"ببمونانلايجد

،.المحرةدةالنار

الأضأهفىالفاه!:ابالأسبقيامالةولفى"ج!زرعنبمصفواخيرا

إلااإو!و!3لاءفي"قى"الذأ!إبالأ!ىفىولون!ةفبماذأ:فيالمنكرالف!م!

،ولا"ديخصهأيهمله؟نإ-ايرصهفملءوجودأ-كلبمنلملوإذ؟بها

هل:عنهإسالأحدألوذلكلأن،وا-دالأشجاءانتكلواذاكان!ذلككا

فىصه،ن!للهكاننإن؟ذلكا"ايساوفيصه؟نة*الوأ؟فىص"وأحدةملا"

تة*تفيص"ارة"للهيمنلموإن،ضاص"ئعطباءنصادرةضاصةاةعالف!نا

أاو"ودط"هـ"ار"في*توإذا،إو-وداول:هةوارتههتالواحدطبيعة

"""رملزم

ا،-جمابذه5أنيرىفإنه،الظاءلةالأسبابتيةبذا!ولهمعرسدوأبن

الاءباب"اقىالذىاهـونه!ى:طوإقه،""هكهذافىا2بنة"ء-تةيةلد"ت
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.انالموجوداتتهنحلوظمقنحلوقعلىصث"وم؟علي!ايرلةوموهو،وفدرها

.الف!لفىهذاا2فمه!م!تفيةلاستوإخ!ا،"،ضوءقبرءضفى،اإ"ءء"ل

(1نعلها،)ءنةصل!هو-ودهافىبرلةهلمافى:س!ف!له،ضار!ءن"فاعلبرل

الاسباببرفاعليةئلالقاايأل5f-ذأ"ؤيدص!ةاءدوا)فا-فة،مذا

عرتفواهأنثةأطدللفرهور!ةوماكان،إسداتوأبرينا،ء:اببطبالترأو

صهتو)8..مجالصفىالإأسانأ-رزهالذىالع!قالنقذمهذأإهد،ءذأ

لأسباباؤسيجمقإلاالما"ي!"اءهـأرفىععفا"لماأ-تحلىءكااىأنينالةوأ

وضعللهلميإءازاحالذىهـوالمابيص4ظوأ!رفىالأطرأدlaفم،عليغاوظ

وبهذا،بهاكاءت!ءقالأ-"ابتحدثهولما،الأشياءلما:اقعةت!ةثاةواةين

قبلسيحدثبماونلتةأمكل،؟نين))"واهذه؟قيتضى51الأيثهزسضيرامكن

ز-دثادثىثاربالاَوالأفبإهفيواصإكل!ةا)-اتصامهرةءلهاءخما-أ؟ءدوثه

أسبابها.ياهتحرعند

بين،توهس"ي!الأمرالفياممهوفمول

نةيشالذىاناعافهمعلىلن!امةين"يرهوالطبيعةإلىالاحت!مان

بمة"هاها،ا"سيرالمادةءلىاالّهةرة،1"ىةوانإن!االاالطبهجةوما..في

فىالاطرادةلإس..ماحوتهبماأقهيرآالتىنينالةواةقي-لثمدْتوإن

واختراعه،الرلمخ!اقمن-الما"هه"؟يناالةوهـوالذى-اءواذثحدوث

واطرادهابنظامهاقائمةالما"ءؤأنإذ،يفإشافيفولم،شيمائايمهضعلم،لعلم

الجاذبيةنونظ"نيوق،"لقوهل..ءن!املنأنالهقلومهمة،واؤساق!ا

ثم،قانمة.كانت.الكونأجزا.زسييرفىاالّهقةطرهوام؟عدممق

1،(1الغطاهؤعنهاأن!ف

وماكدها.211سرضد!بئ+2افتت!افت(9)

،.صالبديا"مافىث!صحما.)2(
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:وأووبهاتألاسبماب0إ!نالتلازمإهدمثلونالقا

نظامان:"يىاتاباجاطهاوأر!ابالأ-4فاعاب!دمالقائا!نوح!"

ب!التراهذالوكانوانه،ئمالداأعوالإبى،إت!دداالضإقءلمهئمظأدحون

هناككانول3امة؟كانةلالازمهّبرمفةوأوررراتالأ-"اب!ينثماظ

..ركودبادجدفىوأحدن!جعلىاطياةوطرتواأنديدالاإنيرمجال

يروعبماثومتجىهكل،جديدوكلولودفايىة،هذأغيرألوأقعولكن

سبقامثالغيىعلى؟وي!جب

الأيىباببربنبهيةالالذىالتلازمهـ-ذاإن،!أخرىؤج!4ومق

النظامعلييخوجانلهوليس،يبرإ:ظامءقيدلق"خاان!منىبات8والمص

اوارريىاتالأشابانإ"فاثم

نا،نذ!"!ىايا!ا،مرأفهلمهوفأ-طالتراعدم-الرأىبهذأثلينالقاومن

إ-ببا!نئمة"فاالعلاقةفى-حتميةاى-سورةةالا5:"ررإذ

صادثةلايةفليس..ثابتالظصيعىاقافونأأنإيقينوألا،ا-"بوا

شيهالأنلاتقع"ء4المهالحادثةأنأى،ا-رى"إد."ءقلوةوعهاءبرر

العةلءآفىهناكوايس..حدثتدرشيرهاj؟شيئاأولأن،وخقدلها

يرهيتادثطو)و!وعفطال!وظألاطرأداء-ذاةقفأنيمصعما

ذلكولولا،يرثما4إهبهذاإنبللا،الالماضى"ث:"فه"طعا!هةقيلأ

(1،نماور)1(ولاءديدخلقهناككانلا!

ألا!بابإينأ"ائمةأاح!قةأنقلاالفيدوفأنهذأمنشىواؤصظ

ءناكل!ءونوذلك،اللازموألاطراداط"هـ!ية:فىنهلكلو،والممه؟:ات

.والتطور،تيروالالل!إقءال

6025مىابىبدأاي!فىة"69("لبا1،
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الغزالى:رمف!مم

بينالتلازمم"نفىفثو..الرأممب!ذاالقافلينءمبارززالىا؟ثيوقض

:تممعض..ئماداتلاميماا-ب!اتبماالأس!اب

ايسءب"اتهتةدهاوبرقيءبهاادةا"افىءخقدمابينالا!ئزانان"

ولا،الا-رو"مضشدأ"دهماهم"هلإءمرممممىفلإس،ناء:ضضرمممميا

والأكل،الشبعومثل،وأ)شربالرى:ءثلالآ-ر،عدمعندأ"دهماعدم

والموت،هسالمفوطلوع":وروسل،الهاروإقىا.الاءتزاقومثل

الرقبة،و-فى

برمثلاانارأوبأن،الأ!بابإفهاءإجةقولمنعليالهزالىويرد

طسم4بم5كلاا-ءممأ؟نهالاذاٍ،الا?إرإ.لاةالصضحالإءراملظءمني

لا..لهإلقالمحلملاقات!ابهد!ا

طنالكلفىالىوادبخاقالاحتراقفاعل،إةولههذاءلىأكزالى1يرد

بواسطة-اماتعالىهـاقهورماداءراظو?لهاءزائهفىو)ات!فوق

دا"للهموايس-12ة"للأ!أدى2ةاءاراةأما؟وأعهما"إ"يرأ:ء!سNإا

والمظهدة؟النارملاظةعندالا"!تراقءصول"ضامدةإلاالةاعلأنهاعلى

به-الحصممقفعلىقممقفمملأ-الملاظةءندغمى-ء:ممهأسنصسملءلىتثمقف

بالملاقاة)1(غممر

الأ!هبابفى-مصالةي!مومفكلالممصل!نيينف!سفةزشأالذىواطلاف

-ممعفالتقىفدأمملاىفاهممأ-امملاممماءضمملممبفغاممالتلامفمممفصبباعمسما

لا"ءادة،،رقهىا*!زأتا"لكأن-حميثالرسلب!زاتالقرل

إوقىافإحميا.-)نااهروفةأالأ!بابفيتةضىمافييرعلىللأيثباءواخراج

67"مي1)1(!ا!اللاء
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علىضارجةأمرر..بال!ارالاحتراق،وعدمَوالْابرصالاع4رأبراهْ

.الأشيا.خطبابهجرتماْ

إوجودلممىهحلاوالم!؟:اتإلأه:ابإفيالتراهـطإاقيولةاوإذ!

لماإم!بباتواالأةاببينالنلازمعلىجرتلوالأمررلأن..المعجؤة

ا"،سببعلىتقومولا،ملىإلىشجعلاأ)ىالمعجزاتالكوقعت

.وعهابعللءنثار.2يرواأنالناسدأء4

بطلتراباو،ننشيالأاعلإ"فا-"قيويهبهتاومن،ءرىلأسا"صمرةاوءذ

علىفررنماإهذا،"الأثىاعرةرأىو؟ن..إ-لجباتواالأمباببينالملتزم

!ن:غرضهليخدمالصورةتمك

اكاياتوائياتالجز-الإلميةاقدرةاء!ملفىشىهوضعكل:أولا

،مكلريخرجددأءخلقاتخلقإْممااوكبيرةص!يرةصادثةفكل-جميع!ا

وعفتبكلعيصبلاوهذا..مةانيهاانهوادثبينوافىهاالنشىابهبداوإىح

وإبداعها.،وتشولهاالإلهيةلمقدرة

فىالى!جزةتخرجلاإذ..الخارقةجئاتالمهحمدوثإءكان:وثافي

غيوعلقىلقفيالقدرةتخلق!هاالقاطوادثهن!ادثةأنماعنأطالهذه

كانابدأيتعخافلابر"ثالأسلباببينا)"لازمكانفإذا،اهإيقنمط

يسندهلاقولاا"جزأتبا11"ولوكان،ءههولءيأعصأالمص.!مزةو!وع

فىزر*!كالأ-:ابنةاٍ،!ثىءءلىصئمالقاهريبحانهوأوّرأما.دلإ!

صادثة.فىص"دةد"لقإن!اءحمالكلفىلهاأوّريرةدهأ،لذىالمجال

:،نيما!اومجرو"و-تاف"ثقول

يىلمىرأأدطالأثاعرةرةض!ومالنقهاء?نكاهلال!بخفوتد"

وجودإلىالذأهه"الظاهـىحهنبىهتأنؤا،لانظيعباظنونبأشببو-ود

ا-تجدتأنوما،المابيعةظواهرجمععليهثةومصارم!طردظام

تحديدافبهاأنبرجةتماثالةنتابْمةودا!ماثلةأالأءباببان1)قائلأالبديم4

(وقهر.ةظ-11م)
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ن!الدظعأصبح"ى-علىكل:!.أقهاقدرة،لهأساسولامعولغيز

هكنا.أتالمعجنر

!مدر-)قكلليةإلى"الأشاءرة"ىدجعشعادثة"في:ْثةول!م

اوّ،11(عن

ةخائحه،فىالأشاءرةرأىءحبرىراىةإة:ال"إ-لمأولافيا-وف

8.ءةدماثهفىمةكمض:لفأوإن

تةهلالأ-باب5د5ْيرىولى!4،اءالأيثفىدائمةباأ!ى"ايرىةإةبال

له-تالا!سبابتةت*الائ11طوأدثظك!ومن،ء!""محيه"ط!رةقيفى

خلقإخ!ا،صم!!قلةذا!يةلهاحمادثةكلإن،!ل!.مضحررةجاءتليةآمواليد

.في"فءووإبداعهعلىالإلم""القدرةتةومجدتد

باطاقولونةوإنما،مطلةااس"اببر-ودهترؤونلا15،شاءرة،

4بابادعرءنالمتبدد

ءن!ااءخاق،اعه"ةظةواسبابنهاوابم،:ابالالأد"ول،"وإقبال

ادث"وركبفىتذظمفلا،إم!تةلةاتإغاذاثةحمادلكلفيظضإقا،ادثطوا

لهاانمايةلاءتت!ابرهةص!اه

:افباللثقيوكا

ل!نهؤ،منضار!الأثهياهفىفىةؤغاشماليستفهاهإذنهشىة""دير"

أىوأ،"ت"ققتقبلأ!اوءكاناتهالثى.وءودكأققالق"كامن"الةوة

إ!م!اسدوناتالىباأطارجفىا5و"ودوكأةق،عا"*تهأصاقنقكل

لاو*ئ؟ومةالدو"دةت!.لفإنثمومن،ضارجىوسطمفلإصاه

)تصةطاطة"ة"أ-مفاهفى!حونبأناثجهينايَمواقامةأدثحو5:اكأن

الرملية.الصاءةفىالر.لحبماتآ-قط،؟واحدةواحدةءنها

.612ص؟بباومبروا!-!ملجوسنافءتارة،1)
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التكراريفمادظلخلق،"رؤشاروهوضالقزشاروكلانوالوأتع

،)9(05الاَلىالفعل-صازصمنءوالذى

وأوربباتالأساببينالالتلازم""ولأئه،إقهال"فولءنوواضح

نحةقأكأاأل!منةالةوة5شى.فىكلانومع،لى2يخرتلازموللَنه

،-طجمي!تها!اقفىآكاناقىوأ،تقالت!تقبلا)ىوممكىناته،المةىهودو،.

،4علبههاسبقفيهتنفذ،بهء-*شىهكلفىئمةظاقهقدرةفإنذا5مع

ارادتهاأتهَصت4وما

هذ.ظلفىتمهل،اقه(لإرادةنيح!شىءفىكلثمةالقاالأسهابإن

.الإرأدة.

يهمة،اطيداودعت!اقدالأشياءفىاودء"االأسباب"-ذهولماكانت

..اضطراباوخللعايهيدءللاإمنماعلىقيرىفإ!ا

لماوذلك،ممررة3االتدوكأادثحمتىاطوفىالةمثهابههذانجدءاومن

.وإص!مدقئهن?ب!االةاثمالنظامفى

اطوادثتجرىألابالطبعمهناهاليساقهحمر!"إن:،"رويسءقيول

11)2(0للهـصادذةم!نالمابتمه؟3افىثج"وايس،ءطردنظامعلى

انه!ه،وفيهءودعةباأدى:ا.شىفىصإننةولانهذاةهدؤ-تطهج

!ا.:4ي"ناب-:ابأبم!اقيرء:دغاءسإباخج8بْه:الأا

"تلازمذا5يمونأني!لإ:(فالمسؤا،-؟إتالأس!اببرين"تلازماام

عنياتالم!جلفازرهح-لضلةفيأمكان،ثت!لفلاأمد"مح!

.المس8ب!اتضالقوهو،ا،سبابضالقهواللهن1نؤمنمادمناالإسهاب

.61صلالىالاَادإئ3:.؟برقيدبد(1)

.131صالبدبدالطآلىالهعرحياة)3!ه
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انمخركضلىثمظالإشرىو!ودناأن"ونعرفةأنببالذىواكن

وأن،ءظولةاإليهأءزرتالذىالوجهالأشهجا?لىفىاودعةاابالاسى

نءءليهكأصلانناعتد)ماصبءلىلأسبابا!زهإ"درةأانتابْمأقىتظر

11.ءريمهاءلندؤتائج

..فيهنعيشالذىأطاةسمنا!يرإسةة"لأعلىء؟تنانبقفهمممن

ننظرشرعوإننا..13ثمرقبشو،نحرك!اادهبابمننافينم!إم!شتيإأأءنىو

زرعاماثمرةيجنىولازأرعينرعانوهـيمات،أطصاد

و"التفالموهذا،تفاكلاالأشياهويينيا8إ-مالظةدةنار!"ان

طباحومن..هعطيا!اعلويدلنا،الأس:اءطهاحعنلنابمشفالذى

إتحريكإلابمونلاأطلبأوهذأ،ءن!اطلبإذاإلات!طىألا!الأيث

كيانها.فىاكبوهاطيربا-لتدعا.و،ةيهاالمودعةالأسباب

واكأذ،يبطاطلبهإذاإلامنهيخرجلا-مثلا-الضمرعفىاللبنإن

وحركامهثدىفىفهأ)طفلوضعفإذا6آ-ممت!يالثىالصءحة:ابالأس

وفال،"لمقىوجرىالمبنتحرك،إليهاللبنتجذبضاصةحركةلهانه

لازء!ةنتائجء!اةتجىهلانادىوأ،-"ابتتباوبوهكلذ..إث:ء"ماءلنه

.أبدأؤت!افن!دلا-الأقلعلىالإصرىوأقعنافى-

عيبهة،بيف"فىا*يشباءطالبةانةسفا":إق!الإ!مهوف""قول

ىأ-إعطيهابئمإلىْشدهاأندونةيمابوءودهاكأتظظ.أنلاآ-تطديع

وعلى،ءولهاإوجودةالأيثاياءاملوكبرتفإقة؟تالظءنوعا-ْسالن!

layوسلةهووم!لمولعلةمنظاماباكلتارهابد!اإلم!النةسزفا!ةإن

هـ.الاستغنا?3الايمكن

لِذث!ا،تة،م،الن!رهذاعلىلممابيعةبتأويلماسالن!انهو"والواقع
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.نما.)1(،وقرةا5وزيد،يتهاحمرعلىب!ذاةتص،عليهاو!-"طو

:نليومطا--كإءمرفنحنالهذو

الأشياهمافى-المعرفةثلوسامنؤسةط!يعماب!-نعرفان:اولا

؟كنلاذأ5بغيرو..،رةأ!برء3انجقأنةسهتمايعحتى،ءصا:صمن

إذ)إلا"ياتنافىنغذأيمونلاءفالى..شىءءننفععلسصلأن

مانعرفإتدروانه،أطواثهفىالخبوءرالخير،فيأل!منةالأسرا!ءرةنا

ءإ!ناأةلتدأريمون،يااط:اتلاثهـنناغ!ففماإقدرو،الأءسارتلاقمن

فىنيةالإز-ااحمرزثهالذىاتقدمأهذأأيسو،.فيهاناواصهكلرار،ايىاة

هذ.،رةإلاالعصرهذأفىولدتالق:"المدهذ.ولإصت،اءديت"هصر

أج"كروا!ى،اط"اةفىص"القوى"ح!منب-خيرالناستمكنبها،1)قالم"رفة

..ئهاالمودعةاطيباتا

الدائبتالبيإلىناز!سقهاأغايةا"ذهJإإةاددءوةمنولنا،هذ)

..المطلبهذال!ةيق

جليةولإذوالأرضالسهـهـواتمافىلنامهكرقدو"كالىمبحانهأقه

.،منهحمياالأرضومافى"-ءواتمافىرموبخر":نانه

زهرفو"ين،إوءوداتباءكرؤدتةاقىكالصمينثتمبما!أ)دثس!خيررهذا

اثرهمنومايجنى،خصا:صهمو-ودفىص

-فياءرثصايجد-،الأص!اء؟!ا2دموعلم"تةالىةولهفىينماروالذى

إلاالمةارفء-ذهوما..هـمارفمن2دماالّهماءلمءِلمْاطلبابئءلى

أفهمأناحمبفأفا..-وداتالِفىاس!منة1والأسجاب)طناصن

اشهأفإن،ئ!م!او"صاالأشياهخطبابأكا6دماالّهعالهاالتى،هألاول"

،(42صادة!ادةكبرمديد1(1
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اص*قوصةاتهر-صاْلهعرةمظقدانه"ذاءمقكان،سمأعرفلهإذا

ا"رفةاذ.5إةيرر،أ-ةاتوأاطصا:صإضلاثءيزةتاذأثصبحأنبما

ذا5يةذاكأريد4ءورناهما)كىه!وصحالذىالاصمفإن،ي!مىننيمكللا

إ".ضاصبو%ودوألاعتراف،الشى.

ماويةا،نأتالأراج3*رأيفىألاْثيا.وررفتنايهمالأنبب،ثانياو

أبرردةالمهرفةأنإذ..فيااودء4االأسبابيكإ-جروذلك،فىكياكا

يقيمالجمللان،هنها"يرأالجملبماكانر،-ا:يةء"رة"صالعهل.ق

لى5ا-بيلاةماح5صاَبهاءرأإ"رة"-!ر"ة-ءون"ينعلي،عذرألصاحبه

عذر.كل

بمائهايهر"تىبالأس!بابوالأخذا"ا!اءننةم!4الإؤ-انليخذّوقد

الاسبابإجملنامعا*ملأفىنغالامناريضا،الهفدف"لهيملى

االصوابالىة!اطرولأءظىه،ووبباكا!*ت!إفلاالق4"خ!ه

:ةول5ْط-*ت،ءنئرجأنللإؤ-انلإسإنه-.وسخفحمقذلد

و"م!لمرمة،"زيربها"ةءةقالتىؤأخةاالا!بابإدراكعنلمجزتوقدإننى

"ةمررعاوغايموزفئ*يراب!ابغىا؟ارإذ05أ":ابيرىءنبينبهااصلنلن

العابةأوسوه

بم!يههلأنءا:"إن..اث:وماالمصير"ذاإلىيصيرانللإزسانلدس

يرلت!رىوأن،لةاظاهرءأبالأ-بابء-ها.لوان،أ"تهادهإليهيؤدى

فذلل!.8الأءور"إ)لما-ؤوزا5بهدلاعا!يهثم..لم!مةوال!الخيرطر!ق

وه!سينا!كرهواأنوع!ى"،الأءورتصيراالّهإلىالأ"وحمد.اقهإلى

ه،ت!لونلانتموأيةلموإفه،ل!آ:مروهوففياا!س"وأنوعمى،هآ1خير

الاسبابفىيصادم"نأمالحأو"مبدءوه!إينكانالذىفىولعل

؟ؤالمنازءينلأوِا:ك"جة؟،يد"ضماْيةأ!مةوالأصباب"ظاهرة

فبي.؟مبشاكىالمحسويروراه
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فىر"ز-االإيم-،ثلاأد؟رالقبر2نا)ىذكرءاءوصى-فىالةص"؟ن)قد

إ.كاةإن!اإءنهالمت!ماءفتىءلىهلأشهيااءحتصرةإكافىو،اطياةفىههار!

ماوراهطلم،أ"-لموىأللعالميةلاأصالحاالهبدكان"ايئءلى..دودة21

ءواقي"كيببه!نةيرى،.ا:ورأعالممقءَ"ارفهإ-تلى،المحىوس

اطاير44في!ا؟تاإلىو"ههل،الأءور

..""لمويةبمعارفهوذاك،الإؤ-اذيةبمدأركههذا،الرجلانوأ)هـقى

لهاتطربالذىالائلألانة!ىالتذا5وكانةالمدوىالتصادمهذاكأنة

وفزعأ،ءوءى

،اطياةأوصاعةقابلرءلامامهوأوءةزعءوسىيضطربلاوكيف

عقباعلىراساأ؟سر!ىأمالفاوإءير.س!ن

هووهـاازلمافيخرالبحرفىيرورءلونلممماكين"سة"ءلىيتيذأو5ف!ا

قبلذاو5هاثمأةير-رل!يرفيةةلهوصيًءلاحةث""صىغلامايرىذأ

..حبهصا!علىعليهةلتأباءايبللةرصحافةأهلهاءندفيا"ةسية!رءلمه

-:!انن5اصا.مافيقبم،يهداءدءنإثهرإأنإ:عرأأعهلأهذأةاقىثم

:قف!اانيديرماثلار2-ين،اقريةأهذ.

شماقخة"تةيموهل؟لكاسالمألوف!رىقيرمىضر،تأهذ.

؟ده"دوفىيتصرفوبهنعي!شالذىالةقل

يديه،علىالاهـإلهذهتيرى3أنيم!نلاعاةلإؤ-انأىفإن،*

أصالحأ"":دواحناأ)-ديدأ"قابوأالاءزاءننجالمافعاياولو

إلىا)"اسفى؟"يشالذىوادكانالزمانحدودلمه"ضؤطىإنما

ذه5فىينظرالذىوإذا8.الأمورياتءرإليماتؤولالتىو!الهاالنتابْم

ألق"تصرفاتىأصالحاالمبدمنئت"ىكااصءسظتأتلكانيرىالنتابْم

أ-فت"ظااطيرأطيرصهوأصة"اتمكءلو!وءكاوان،ؤ"عانمجب

ضاط"يضفىبنةكلءلى-إتولىكانالذيإلابئأبدمقالهس!لمخرقتإفا
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وأن"امها!يناأصحابهايدفىا)مههتفيَإصدتوبمذا..حموزتهالىهممهاوة

ل!،ط001ا*لاءأوعذلك11صهلاءتهافىام!؟با؟نحم!طبمنأصاب!اما

،فادأالأرضنالأالرجالمبلغباخلووأله.وورادسوءبذرةكانلأنه

..ءكل!يدتهماو)فمصد"دات!ماةخصماوظل"طغيانهءتابوأهانالو

والم-زنبةةدةاصاب!ماوإن.يهإولأورحمة،نيةالإؤهاخيرأقتلهف!ن

!االا-رةفىمدءمرءرskويثة،الدنيافىةلا.ءنما"ص؟3ما؟ندونفإنه

س!ماو.ةمروللاا!اعأرةقتا؟"قطحإذ،لها-يرأ)!لذ5ثمكان

3لبم.منفأنقذ...فيه

ءن!ماوكل..ةزضأنيريدالذلىوا!دار..الةريةوأه-ل

و--ب!م."رفالهرواتن!كرو،ت!معصوهاظلميويةْالةرفأهل،ءسابه

وكان،:"المدفىي!ه!ن)"لأمينكانفةداروداروأما..ضياعابذلك

الجدأركترولو،"ظالمةية"ةرهنرهفىصاطاإوهمااوكان،إكا!نزقيته

"ظلم!ة،لاهؤ5أيدىلتهلةاو،4تحت.افيوال!فئأظيرو،)!دمحالهءلمه.

زرإطفلا"فالمةإؤلاهءةاالا"كلامانيمبرانإلىودص"بر:اؤهة-كان

الرجلإذا"-نا-151"را"رىجهةمن؟نثم،المالهذاءلىايديهم

ولديهفى.يرإ"صالح

511:دبينة؟كاز"!ريمالةر2نذكرهاا)ىالةهه"وقاخسهذه

ا!ااهرةأبالأسبابنأ،ذأنصفيهالىالماْ""برةولعل..وءوسى"صالح

احنتماوالا،الأ!ابهذ.بمة،ىنااءورنصسفوأن،الجدمأخذلنا

تنافسظلا!-نجامةضحان-و-دههذاوقى-"ذافق.ذلكوراههاالى

ذيهانعيشالذىالإنصافىافىتمعمع

ورا.بماأيهانائظرإذ..!ا"كانظيفاأهفىوالذىأءمربهالذ!ظلما.

كتيرةجتوثنممي"بماهالماذا5:اأر-مثلا؟لمجهر-ةلمحدوداةابمهإرا

ساحما.ن5-نارفىبصر-كأولقدالنظرةبهذ.وهو..ناتأاطهومن

فىصقلو!!لك.؟ثسءلى!ء:لولاالةةستعافهأصنماهالى

اذا!ق،نكرهماوممث!روبرةامأكوانافىكيىلا..أمثربرمانأكلما
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ورزر،،تلخلواأ:بءنفر،فيهبحةلم!صاءواهناكانا"ادبينلمجهراإ8ليهاظر

أهااذرأندون-وفناإلىطرظها

قوةفىعيناهة!ونأنلهقدرإؤ-ان-اليمونماذابربكلىوقل

الإزرانهذأ!هيشصف؟"ذرأتوةضرم،يااط:ابممفف،رأبر2"

؟!شرإونمما"!ربويأكاون"اأكلوكيف؟الناسدنيافى

ا!هدإلىلذءبوألا،"لقنابماحما"إقنايعإشأنإذنالخيرمن

وءمرفالدىالأساسصلنا4المعروةالأسباببرملإل..لناقدرءا

ذا؟"5قبليهنليخم!اللو-ودأتوملاإسماالحياةمعتكلامامافىبمقهصصاه

إرادتهنظق)نعملإنماة:اوأ،ه:ىدكلو!قديره،لقأطاإظدرة؟ناَيماإ

فهذا..مسه؟ءاتمقلها-ءلوبما،ادبمابءن؟"تات11فىأودعبما

إثدالذىوهو،أطياةهعصرأعهفىالإ.-(نإه:دالذى!وي!نالإ

يمانالإ!ذِأف!دوأالذينأولكإ)يهـايرتطلعلاياتظإلىبهويدخ،عزمه

بررعايةفىبرأنهءوقنوهـوهملا،إزساإ!نوشتان..انكروهاو

ب!ذاور"ثمءنهـ"زولايههلأ-انإبينو،ياهوالأةواقوىبابالار

11ظميراو!ىنددوناالمحدودمرىألبن-!د.حدودفىيدمل؟.يمانالإ

قيادةفى""مرعةإطالا"نر-لةصةلأياماهذهفىالصءفذكرث

ام!يارات،اة"إدةفىتهإندأ،س!و،إطل،أيرلالدإيخى"اممه.."سصارأت

عزماتفىبالتهالإيمانبدثهالذىالأشءدىناقىاةهةاهذهودلالا

اخذلمبعداو*أنزعاجتلقغيرفىأطمارءواطنارتياد!وفى،بهالمؤمنين

..عالميهاوقيامهمبالأسباب

واماردو؟!هاعالمىسباقفىسيارتهيةود،تا:دىالاممكل"ءذأكان

نأءلى"رتصأكانلأنه،جهونفىا)-"ارةبهوأنطاقث..ب:13

-.أصرتهعيشوءصمهسايلهوالهلهذاحيثكان،الأولىنجةالالمريةوز

اعفي!هثما،صبه"وة5ئو3جهو،)"وأهفىتعايرسيارتهرأىولجأة

اامترأثلاثبنءن
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زإفى،نيق..ربيا:لاقاصماءإاإلىفهماام،محالةلاهالكأنهوأءس.

11اءيملرأنأ"اول،عنتأةلترأناحاوللم

ا!و-دهذهءنفتبخرالىيارةيسدأنو،ته-فيدإلى"ممما.قيفأنقعتوو

وأصض..الموتهوةنحواندفعت"!هرةحنو)..يهومالموةة!اطرتأخذو

ايهإاهةدتأتىاا،وتا"يىواسإ-لم،إما:قاا"ولهذاعقعيدَْالىجل

ونجأة،.الواقة"تقحأنةءد--دهامحثافىالمتناشةروحهلتختطف

ورةلض،ء-اسال!هذاإههدقولم11الى"ارةمة*دمنتاءةطهبر!يداص

ا!وةمانةفىيىيارتهأىفرعينيه!تعو!نا،نلاهادوتاممعثمفي؟ثكللتحان

.Iالحطامهذأءنأيسانهلهوتايد..حطاماصارتوتد

.)المواءفىسترتهمنم!لقإنه

ااإلىأدفحت!وىانقيلأ-يارةا"نأ"قطتهوأ،إليمهاىدتأفهثدإن

13احرأءصاابكفاية،ْإثجرةالمإويةإلىاندفاء3افىوسهرت"سيارةلقد

ا!"ومإصيرات!قىا!يارةا"ارع!،إ)يمهأ"ذهو.4ةوء)ق...الر-ل.سترة

الر"لاونبرا..رحده!

ذا5أناسءناف!ولفييريدأةرزاءرالصوردتلكءإ!نجأتهنتوقد؟

..لااس!واثافبماسلمةعلىوثجغ،الر-ل

المية،العاالهباظتفيرةالمتمعهزنهانتصاراعرءننيمصألوانو؟صماه1رو!ه

جوابه:ف!ن

ا!.الأرضعاىشارقىء!جلات!كونشدهان!ممىعلىأعتمدإننى

نءقي*دتأأ،مه!رصكة"-يارة"!لاتأنا-سء:ا.ماامّهعلىواء"هـد

.11صْلأرا

نهإ..تلاث)تهقوفى؟!ااقدروأأقفهاءاةصية،ابطل5هذأطض)"د

ءتدماأيالأرضءلي""سبارء!حلملأتكون"تعوندمانه"4عاى!"خمد
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أ-اناةءمرفهعإةد(فىوفى،قدرته!رتواقعةثكون

إتدت1ا،!مرهـ-4"-يارةهـجلاتأنصدءندمماأقهعلى*تدوهو

ةإ..ثةالحادتلاثفى"دث،؟"فىتصرلمجاءنتخرجصدماأى،،رضعنأ

وأخذتيدهن5بماد،1أفاتيىيارةفىشهدينأتعهلانإ-"طحلاع!إزهان

لاضىه،9*هلهناانيمكنفاذا-صكلحهْإلىأبلقةمنالمواهفىقهاطر

)نبر!ةأباطاأقهإلىوثةزع،وةونه-وله.ن"فرغانالا

و.ؤمنا،كأممه1ن.ؤمض(15الإؤفيهيعيشانيمكنوضعأعدلو5ذلد

القاالْهإةدرةوهؤءنا،"دودهافىتءهـلالمحهرودةإ"درتهمؤءهنا)بربه

!جد،يىقنجدلأذلا5أيكرنبئعندْ؟.تهقوإ-قةفىدماعنديد.لي!ا!يمد،تحدلا

(1يجابةعويدو

:الإزرانوإرادةأفهارأدة

:"تازعهولا!إن،.والةدرألةضا.ضيةفىكا!االمثكلةءةرة5نا

؟إرادةالإزسانهِل

إزهانفكل،بنهم""ء!الإجابةفىا"ديتردد!؟دلاسؤالءذأ

وا!ن.باعوبها،؟"ذوب!ا،و!ههلثزرركب!ا..إرادةلهشكلأ

؟ذهكلال"-ؤةصبمءثن

أقه؟إرأدةخإرأدةللإزسانل,

!االنزاعواطلافلىءالإؤ!فعألقضشو،3ءروضعفىلمسألةاتدخلهنا3

والإةهانالإز-انإ!ن،المحلية0الص:*4ذاتالاألاقضامنأ؟-تإنها

1)اقهوإينمانالإؤيينإنها؟ILL..إنها..والمابيعةالإأسانبينأو

محرجة.!،ش!قضية؟لخا)قه-ءحمافيهاأهبدأيمولت4بةضهبخنكوما

برفبهااوضرأتأقمزأوفبها؟الهبردبةء"تضىعلو-روجلجاجةةيها

..وض!لىبففي
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الإنهسان؟"كانبهات5ووكن..ا*ثراتالاملىهشائدقالمار

ءيرف!نه،لها؟"اوةل"يركانأ-ظاعةإن..فيهألعهيرعننفسه

.أبدابحال4ووساوسخواطرهزهاميممصكانمم!تطهج

عاي!ايةتموأن،"ا!لش!توا""انالرءيظ..هكذألْامصوااما

عايهدنةسو.منهة-ال،غهلةعلى-!ن،عليهتفبماهوغ-مانقيل،موطغا

(ءقيدء4

نايج!بفإنهحماهاءايهاوند"لالممفكلةانْواجهرضإ:اوتدوأما

.ء*ر!فيل-!ؤ،أعسإهبر!1"نكلن1ث..5إحتةاوانا-نيبيلهانأخذ

الذىالإيمان،اولابرفهالإيمانو5إ.،صاالموكةهذهفىوزادنا

عقلف!وسلا-ناواها!.الا!"داثمنهتنالولاعاصيرالاْشعزعهلا

"دودفىر!ىولهس!نةوفى،أدلّه-تابفىبهمافغظرسليموقلب،!قظ

ءيرفىة"ودمرو"مةلةلةبا"ةطويمدون،فطرىاس-*دادءناقهوهبناها

لهاخلقالذىبله

5-ذ.فىزص!بنىاناردتةإن..صهلاحىو5و!ذأ،زادفى،هوذلك

..زصا"بنىالالكأصبمفأوإلا،ا"دتماالزادَوأورحمنلحذ،ألر-لة

؟!قرلفاذأ..قالماراولفىوئنأدراجكت!ودأنوءمصبك

.و)كنتناغاإلىشافهيا..اشترطتماعلىمحبتىرضيتقدإنعنت

قلإك9واخلإتعقلكأيةظتوهل9والّهإيمانكأ-دتبرته!ل1لاfء

لك""وديمونوقد"ثاطىهءلىاللاشننافإ..الظرئ!بدانمنلابأكى

"صدطاث!ترماعلفيفلىم!ىأسيرأعلى?سأالشلاإنعنت!أحمد

منها-رث،لكحقىءىءتسألنىءنفلاا!*ئفإن:ءو!ىعلى"صالح

فىاقهبرك!وءلىن؟لبكلإذنانت!ركذكرأ،
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.؟أقهإرأدةمعإرادهلا*ءوهل

:وةوللهالمحفلينإبينبالإجاا-ؤالاهـذاعلىسننمب

.و؟نظر..لاصةيقولو،ةعصةم

االّه:إرأدةمعإرادةلا*بدبأن"قىول

لة.المعتزمنالقدريةبهلظظ"تولوهذا

:اصأن"قولهراءوويربنى

..عنهاءسثول،لأفهالهضالقامبدأان(1)

ارونكللهبصبنموالاَخرةفىعذأبْأونهيممنماء:الهأن(2)

االسىءأو

ءلى:الممثزلةعندالرأيانهذانبنىوقدُ

خاقماالذىهواالّهوأن،مالهلأةاتاضابمنلملوالعهدان(1)

أظلموأ،لهظالمال!ن!ءملمالمأنهمع3اعاعذة"ثمالإأ-انإلىوأصافها

.إكل؟لالموصوفباوّلاياليقنقصان

بته،"كيفلهرإةولعاء4ءيه!لمومثجش!يئااالّهي!ملو!لحف

؟فعا""ولم

فأفعالوإذن..فهلLعلىا"بدأيحاسبانةضىوعدله،عادلاقهإن

..ءليهء-وبة،لهنحلوقةالة"د

الظمفإن،ظلمهمةلاأمينكل.ثبت"طَاأنإقهعليإ"تزلةاأوءب(2)

؟؟()بابالأربربلإيرلقنقصان

:الربإرأدةلل!مدمعإرأدةألاإالهول

ين:اعيعلي!وهوقد،الرأىبهذاا)-نةأهلقول

051003ص-الشالىثلوسط11)
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لأا-ءم!4
ال!لو،و؟قصأنء"بال!درةوقى،التءرذفىْالإله؟لأن-ا

ءكاته،بهزقضىماءلىياوباراقه)كلدوةضاصعاه!ثىكلج!ونان.قتضى

عليه،اقه!لمنذلكواءاوحدهنهلإ-سا81ير)سد!،نإثابة-2

تهلى!الح!4ذلكوإنما،و"دهالذنوب!مديهـساللهيعذب!مءنوشذثب

ملكة،غيرفىيتمرفلمن!زربإنمااظلمالأن،ظلمهـذأفىوأ؟س،اوّ

(5\)-لق!ماف"تءسنهسهءاواوّر

بعد-!شى؟-اصلاالهبدإرأدةيهةونلا5ذأمع"-نةوأهل

!قديرها.ءلىبارية)قهلإرأدةضاصهةإرادة3ايرولكنو

مطلقا،ةارابللبمديرونلاالذين-يةأبيوم،ثالثيقةرو!ناك

كاو!،فيأدةإرليسلهفعلههاوان،يةاراصطرالإأسهانأف!عالإنفيق!ولون

ا!ا-تا!ياتواالمأءوراتوان،لعةولاو!بلازرمل؟لةأس:"هو

ءلا،%لم"منصادرةونوأ.أوأعصصوإنما،والقبحبالحسقءوصوفة

قبحاوبهالمأءورح!نيةصاكورفىانغيرمن؟خثلأنالإز-انوعلى

هونماوا،!الا-كلطاء"إوصفولا،هعلىثىقدرلألإأ-انظ،ش"إكىأ

تعالىاقهيخاقنماوإ،اختيارولا،إرأدةولأ،لهلاقدرة،لهأفهافىمجىور

8تبهاْمجازأ؟ا،فعالإليهتنسبو،اجماداتفىسافىيخاقهاة؟؟الأفهال

وطلأت،جرأطكتحرو،111ءوجرى،ةاكجرثمرتأ"تجال؟،اتداءاالى

،(3جبر)لأفعالاان،؟-ثروالةةابوالثوأب..!سالمف

الخمومةاطرأفب!،،"هبدوإرأدةامّهإرادةفىالةولءلو5هذأ

المسالين.جماعاتعندفي!ا

ساء3ءلوااللل)؟(

(T،419صاءوالرا"ل.
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!كلخالقالعبدإن،درية"ةت،ولئإنا،إ؟كمأككل"بعدشىنتوأ

المبدإت،يةا!ببرةولإذ..قيد!طمنإقةءماإرادتهوأن،افعاله

الإأ-اذوالجادوأن،كأاؤهافي*لالذىهـوصهبحانهاللهوإنما،ث"لئاة*للا

سلدئا.يملاثءمهالاغايةإلىمسيير،كلهمايواهءذافى

اللّهادةيارظلوا..ومهطاذ!با5ةثنألةربينذهجواةع!دالىنةهل1اما

"مامة.الإرادةطءفىالواقه"المحدودةأ"بدارأدةباٍوقالوا،الشاءلةالطامة

رأىءلىكلخاشو،"رر:دهفالجدلمجالفىلاراءاهذهدخاتوقد

-انفروالمت!مونأةلا!ى"!ةاوكان..لهبةبونو،عنهيدافعوننصارا

الكتاب"ولو!سومون،يجولونوثصولون،اعأ!راهذافىالحلإ"

فطرةبينءذافىظلطوا،خصوءثم5لىالحجةء!نهمايأخذونوألىنة

وا!فدفاكأسم!ةدأتمنايهمإوصلومانانالهوفا-فةوبينالإسلام

اكخا!ين،إ!نالخ!فسقةآ"تاأنهذاأفىمنوكان..وءبرهما

كنلقدةء"ولاتقفروكل،!كان13نضءلىافئلمفةالقرقواْق-مت

رأيه.عليمهظمالذىالأصلءولتدور

:اجمالإماتفصل

2را.فىؤ:ظرأنيحبالةتيةذ.5فىاطقو""إلمىةتمرفوو3

بعدلناإنثم..الاراه!ذهيدىإثنؤدءوهـااننىالأدلةوفى،أفرقأ!ذه

"طا:فى،بال*زواإذهبىأضعصبأعناإ*يى،يننادمنن!ةلم"1الذى"ةارااهذ

الذىاطقءلى"ءة"دةإقامةوإلى9،اطقاهـجاءإلاغرضءنكلوضالصا

.الرل!ولإ؟:"و،اكاخاب1بهنزل

دريةالة2راه

بالقدرظلرا..والرأىاللنذوىمنقليلءيرعددلةالمهتزهنبرز

.،با)!درية،ويوا
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،جلاهفى2رأه!يصوروأأنوءةلةصاحةمنلهم؟ااءوأأ-تماوند

كيتبفى!:ظروأوأن،والإغةصاحةالكلمنفوإبفى!صوءوهاوأن

فىالدأخلينخالوافدالديرلمنهتةداتالم!يرأء*واوان،إ:ماقواالفاسفة

ناوسبك..أدبلهموكان،ةلى""لهمنت؟005امةءنكلالإسلام

الهذلوابو،والنظام،عطءفيوأصلان!4اماأرز."ر!الءقيمون

.الراىفىثمةاأنهم،؟الأدبائمةمنوبر"3،وأ؟افي،إهلافا

رجالم):*ضولاتء4وهذ"

:بنءطا.وأصلرأى

إضافانيروزولا.عادل"كيمكالىالدّهأنعطاءبنواصليرئ

مجموأن،ي!مرماخلافأل!بادمقيريدانيجوزولا،وظمشرإليه

)1(.ع!يهيجازيهمغ!شيثأعايهم

اكقمعحكةو.عادل-كيمفاالّه،فيهلاشكحقواصللهيةونذىاوهذا

فى.لكهغيريةحبألاتةصيانوالإرأد!وألةدرة،وإرادتهقدرتهوعدلهافه

الأ-!ابثجمفىبكلءبوالاستطاعةاقدرةامنالإة-ان2لةويريداماوثاه

؟وإرأدةعةلهنفيهأقهاودعمأالقاقوىأئصادمالتىأظرء4

اكفر.1ووالإ!انوالشرللخير"فاءلهوظا*ءد:واصلهـل!ول

ذلكعلىا!در.وألر،ب،ةهلهءلىا!ازىوءو،4والمهص-والطاعة

)2(،50!لى

وعفر،مانو!وصرخيرمن"ليةماSءلىالمبدأقدرأوّفيإذاكان

وهو،ثفعلمأكلإليهيضافوكاف؟لدبدبوفاذا..ومعصيةوطاء"

(N)63ساءوالنىالإا.

563صبقاداالمصدر)2،
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هذا"مق؟كيفكلملمافعلءلىبهاأدلّهاقدرهالتىا"درةالايرف!لإ"مما

.؟هذاء

إفأ:أواصلقيولو

وهو..يه"لانيمكنهلاوهو،باةهل5ْ"وردبدأكلّهيخ!طبان"ا-تحيك

أذحرفةديخرهأومن،أ""لوأالاقيتدأرنةسهمنيس-ال!بداى-

.(()"ةمرورالض

أنهوهو..2-رةوا!إزائهبةومبأت"!تضىالقولهذاومف!وم

.،فعلالامنيمكنهولاتفعلبألاال!ءدالله.يخ!طبان،مىضحيل

هو:الرآىهذامقةضىعلىالسألةالصحميحالوضهحبمونوإذن

بابفىوءذا،يفةلانمننهيمَبماو،فعلبأنالعبديأعصأدتهأن-ا

و!ءروهـت.!يرهومماكلفيفعل،إهروفوااطير

بابفىيفةلْوهذ)الاهنيم!!نهو،ية!لأصدالاأن!ىاوّران-2--

.وءبمرشرهـومافعلفلاالمنهييات

فيهافهاودعبماشرأوخيرمني!هلما!فى"لإنماظ)*بمدهرأوعلى

الخير،ة*لءإ!قدرةمنفي"أوّوحاوةلبما-يرأاحبدأزهلذاةاٍ.3قدرةءن

.المثرالذىؤ*لتدؤعأن"سهتطعلمقوةءنفي"أقهآودعؤلبمااَ:سؤعلوإذا

ط!يه"موملذىا،لامد5با8لالةرءيتؤقهـذأأ؟إذدطأههلىإ؟بذما

لة؟ا"تزاه!مذ

الا؟بر9الةولإلمطالرأىهذأ"بم!ىألا

اقهءدلمنيرىماءنهيردةوايمن،هذأقول،واعل،وبهأد

"سيئةالأصالرمةاللّهل!ءنالهولبمذأيدفعأنيريدفمو..وءممته

.63سالممدراش)1(

"فدر(ضاء5-12م)
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فىنقعالقار!رورهذهح!ةاوّءنيدفع؟،المسهـيئونعليهاىيخازَالق

ألاسامحيط

منإ-ألةأإلىنظرإنه؟أطعهذأفىعادلا،كان"واص!اناقىى

هذ.كلرقجتهفىوعلقالضعيفالعاجزالإؤ-انجانب..وأ"رجانب

(1ثام19و"شرور

،وص4الوضعهذأمناعدللليسأالهوص*أاابىظهذاثنايافىوسنرى

إبادها.وبخلقيامستقلايجعلهولا،لماهماتب"منالإأ-انَهىبرَلا

هاشمةأبىبنهوأفىاط:اعلىأبىراى

توااْبهملمفعلإذ)نهتهماشيئاعبادهيد-رعنلمت!الىاللهإن:تةولان

-وأدح!لم،عالمظدرلأنه،للطفوالأصلحواالصلاح.منوالهوبةعةلطبا

..الاد!ارمِلكهيدفىينولأ،المنعا"نهمنخزت:قصولا،الإعطاهإضرهلا

ليفممها..والت!إهبدهف!لهاعاحمماو5على!قءتةدرشالىاقهإنءمالولا

5ألطاف ) 1 ( I

-يرفا.اوّءندصضية11،بدكا،1افغاليرملالةولهذاأنوواضح

وإللطف.والأصلحالصلاحءقشإ!ء"ادهءنيدخرلماللهلأنه،وشرءا

ءكاال!ب!يأقىوما،افألماليفصإ3اان!ظاثرولا-يرفلاوإذن

..قوىءقال!بدَأالّهأعطىماغا؟لةهوإثماياعوما

؟إ-اءامتفي"لنارr"رالعىدانتقالهذاخفمل

والتى،ابهااالّهأمده"!تى،،ألطاقةهذ.حدودفىيشاهمايف!لإنه،نعم

.،واصل"يقولا؟ااقهماعندسكل

افهدلع!أن؟ية"لهالذىالشرعلىويرمذبالطبدمجاسبةلموإذن

للا.ةيأبى

.601صصهوأفعلالملل)1(
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..ء!يرها!ظر.ْ.يملثهإتهاتكتمللم4نا"صإذنالةضية

:الفاصامرأى

يوصفلازرالمطأقهوأن،مناوينهره-ير.القدرأنالظامويرى

يركطو(1لاجارىء!"الى)ءقدورةم!:دإصهتاهاءىواالض!رورءلهاةررةبا

نااةطهجالذىذاؤنوإلا؟لبالف!خاقمثرءاأيخلقانلأ!قدرافهان

)2(والجالأءودمنماءلندهظ!ركلأنوبينبر8لنهيحول

الحياةق"فىألواألمثرور5-ذ.!كلعوهل؟اقهقدرةشىطئامكيفءةف

أوّ؟يدهيرلاءقهالاطاهذأنظامءإ!يدخلوهل؟اقهلمجعقمق"ق!ديرإن

ادة)ريظاق-ثن،على،وءقيدتدرتهاقهإرادةمنبَدّهذا،فىألةظام8إن

؟يقال!ولأهذا11قدرتهويرربىالعبد

"شرورعلىفادرأوّإن:فقالوأعلىهذأ3صاالنظامأصابردلقد

)'(؟ق!"جةلأكايفعلمالاولكلنه،والمهاصى

اظمهالذىما-كهنظامفىتد-ليدء!افلمقبيحةكانتؤإذ)

)2خر.امعأولهتقيميىلا،أيرضامتهافتقول

لمالإزسانقدرةفىالم!تزلةأفوالأن:؟قررانذأ5إمدوأ-"ولع

.،ؤاضحإقطرءلى--غولم،سايممنماقعلىةم

!صذانيا!ههسهواءوراغ!،اولاباهآافنماقو،القضب"5اةلهوإنهم

أباوشكواصانبا.جا،فأضذوابهاالإعاطهنظر!ية-حلموحميئياتعلااطآ

.شد؟ذلكفىما،طدل"افه

،كا-ب"لعهدظ..ك!قي؟انةسكلقيزىَانارردلأومةتضى

.!2صجز+وال!لالملل)9(

.،21-لإ.بةvاا)!لىةةكاربخ()3

.72سوالنرا،ل)3(
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..ق-واهوب!مل،إرادتهبمضىويديهعلىجرت31اأى،فماله

لممثيثته.ضاصح،االّهإرادةتحتوأقعهذأمعول!ء"

لأن،"شيئتهلإممهتاوّرإرادةء*ئوأن..أقهأدةإرفىراىولنظ!أم

اقهإن:قيولو"ذا..المريدجانبمنحاجةة-تلزمالمعنىب!ذاالإرادة

وصفوإذا،3اومةثا!تهها!اانهذلكؤ"ئلهلْاف!ابدص؟نهوصفإذا

2هرأوةذلكأصاانهذلكفحنى،أصرلوقوعاو،عهادهلأفعالمريدبأنه

)2(بخبراو

هو3إنماالمويدجانبءنعاجةتهتلزمبأكاللإرادةالفيوهذأ

ةداشفىمحصورةا"ناإرا*يجهلالذى،الإؤمىاف!الم!صتوىعلىهمّإس

عالممعيتفقفهمذلك..إليهنحتاجماإلايدفىفلا،وهطاا"ناحاجانما

هاءية0أ)عألم5-ذأفىتحركةإرادأ-نافتكرن،ف""ن!يشالذىالنقص

كذايدفى..?اتنا-وافيمنكثيرفىئةهىءنبهأث*رماسدإلى

..كذألأجل

ومثفيئة،إرادةإصدروإن،لحاجة)ليسعنهيصدرؤا،لى؟ل)عالمأما

.ال!ليرطلبهاألتىالح!ك!معيررىانه..وصمفيئةإرادةبغبرريصرلنو

:نترلانيمكن"قدممما

منهيجعلونوكادوأ،الإؤهانتجيمةرفعفى،لغرأتدالم!شلةإن:أولا

صر)ء"فىوءودهوراءماإلىياتفتلا..وجود.؟-لمطانءمى-"لاإلها

..وشرطخيرهابينءقابهوفى،اطياةمع

الاستعانةمنامدادالإنسانكثيراتحرم"هذهـ"ألانعزاليةانشكولا

د*وقدرهـبقضاةوألرضا.،اقةعلىالوكل4داصتدفعانها؟،يقبالخا

،21الاص!لإ.:ةافدملأباريخ)1(
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وق!ثاهمننح!فالهاههوناالمصيبةمنالعزاههذافيكون،ءكلحأن

ءلىجار!واقدأطدذا5إلى،-انألااكأ"مةرفعمفىتزلةالم!ان:ثانيا

لسلعببأراسبحملمبهاءعمأسبمنلزءسبه..نمبس"اهببؤبملوسملو،الإزسالل

أ"بدالبهيط،فهءلزماءةالهاصاصوالحا"ملو؟،رجاءءيرفى"رب"

ء"لبهايخرفىبه

ىاةإن،وجهصءنالإؤسانعلىأضما13ةيدخل!الوتمك

يد-لةان،وبر-يرمنقدموء3ما،ا"4وىواال؟لمقبلغمههاإؤسان

وفضلهاقهنعممنا"يىباتفىلنعظتءلممااممالهلأن،إهملها؟نة

ةضلاجاهعبااأقهلرضاعثبمرو!ةإلأالأطبادمهـ!مم.عبملعبلمعبهمذا،4ءله

ولاظلوأ،ا-مإباْهماالجنةتمب-لمبا)عبإ؟-آ:ألعممبلطببل..عبمبسملممم

وجدفىذأ،ابرءتهاقهات!مدفىانإلا،ااْولا.قال؟ر!هولاأنت

الإأ"انإفدرةأ)قيولإسبلاقفى-رهماالمةتزلةأزممارمعب!!ثير

..وارادؤ"

"ذهـبءةررأنءةلهلهةىيرلا،الجا-ظ"وهوثمغأمنإمامفهذا

:"ورم..الىبإرادة""بدأدةإرا!مبلإنهبل..العبسمهتبأ5علىالىنبدبلة

،اطجاةفىوحدهاتعمللاالإرادةوهذ....برالإرادةإلأللإأسان"لاهـل

يجرىالذىأ!تةاعلأثمرأتءنثمرةم!بل،كا"الإة"انبميالطتتصا!إكا

فىدأ-لةكا!االإز-انأفطللأن،ا؟ا"ظيق!ولماعكاسكهإنهذافى

يأتيهارىاصطر؟"الإزواقءلمولأن،جهةمنالطجعة"وأدثزسيج

الإزم!انب!اثصهـلاتىاالإرادةأنهذاومهئ-،جم"أخرىمن..أعلىمن

(1)أعلى"ناأتيهوالذى..أضطرار)يرملهالذىالةلمفرعلأكاا"،تليسه

211صالأسلا.:،لأف!ة"يبئتارظرأ(9)
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با!برةولالجا-ظإننةولن!د؟إذنالإؤسانإرادةأين

معأاوألاصلهإر

اف!الضافةباٍ،اقه،عدلعنيدأفعواانياولونو!ألىتزلى:أنثا"اا

3أفول-الإؤهانإلىوصرهاخيرهاالإأ-ان iأنكروأقدالدظعب!ذام

11؟لصفاتءنوالإرادةو"فدرة،و"ريد)ظدرأبمونأنأقهعلى

.بهير)علوأذلكعنأقه!هالى؟الخا)قءنآ-لب!؟فلالخلوق

الم!تزلة:ءإ،ثررة

منهملكثيرحمدوأوإن،الىتزلة3راها-لمي!ناءنع"يرير!ضلمالذا

علىاسلتولتالق،ا-لمببةاالنزعةهذهحدة!وصص،الديئعندظعم

ءلى،ءقتلهب!دالمسالينعلىتو"تالقال"لثيرةالة!نبعدالإس!ىالمجضمع

...اد-واهءلىباس!نوالةينألاموالخلفاءيدءلى":يتأهلومصارع

منلد"ةير"*زأءهـو،بالخذلانوالة-ام،للأحدأثالاءقسلإمف!ن

قولا.وقدراوّرماقضىهذابأنأ)ةولاناس1فىشاعلةدحتى،القوس

وأصلأن،!قوهذأ.."ذلأنصعنديرددا.و.ءز،صالفىكلثةال

لابرضاههوالذى،أخطاثنابكلألقدرورى،أ)قولهذأقيفىألاسلمتنامة

.هدينءةر.ولا،ءةل

بدلاو)يك،اضةالمرالدءوةزه5و-"فىالمحئزلةظم،هذأا-لمن

معيضخص؟لتهإبرأزوفى،الإزرانء-"وليةآةريرفىصدوايةةانهن"

إرادة؟نخ:الذأإ!ةولاأنكانفب!د،ء"ا)كةيماأأرزوأبا،اط،ةأ"داث

المعتزلة:عندأ)"ولخاص،ر*يفىءا*جدا،إر)دةكل:ىءىاقه

):ىءىكلألةبدارأدةوأن،لايةىءإقهارادةأن.

اطااثوبماوجروأ،الدءوةهذهورأهزمنالةالمةشاندفعوهكذأ

انطلاقويوقفعايهيميردمقفي!موقام،بينهمالخلافوقعحقبعيدة

المبداناهذاورجلالحلبةهذهظرس،1،شعرى،وكان.دعوتهم
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الس!نةهل1رأى

ا،شمرى:

لمواع:"..ا"تز)"أأئمةأح!-اب:ارعلىأبىتاليذهووا،شهرى

رأيهلهف!نطواختيارهـ.الإؤسانإرادةإطلاقفىلةالمعتز-وليرتض

.،السنةاءل"الجاعةبه"كأولالذىالرأىَإعدصماأعبحالذى

إينءنر2وظ:الإسلاءيةال!)-فةتاريخكاتابهفى،بوردى"يقول

يموثة،ألاَرا.مختلفبينء"وسطانلتهرسانتكارءلالمةتزلةصفوف

إ(نهالإسلاىالعالمبلادش15فىمم"ث!رقفىءرفالذىابذهب!ناء

اسنة.أأءلءذهب

،الإنهانصقيت!!يفأنون9يليقماقهير"لأنالأيف*رىاصظاع

نءفيهأكهمايخاقهنفمه"إلىاصيفانيستملإحبأنه؟تازءندهظلإؤسان

..،(؟)منك!بهذإثء*تووأنالأفعال

،قررهالذىالرأىذأ5فىجمموراوولمهينءندالأيضهرىنةم!"تو)؟

كا-أقدر1!ضيةفىخءةوغير،إ*المأواضحغويرْتهذأفىالرأىهذافإن

المةتزلة(ءلى-رو-"فىهىإنمانتهوم!الأشةرىومةولكن-ممنرى

ةرتهم.ؤخأفىولم3وجمفىووقوفه

ىا-ودفع5:،ةدأمه*(أءفتاح"بهفىبهتا،دهأزكبرىطاثر"بقول

"ئلإ"تزلةاوكانت،"":4ل51ءذهبءلىلهالاأالتىاكتب1-الْاشعرى

.،"سممأقاعفىأدخلوء!قالأش!رى!رله!رؤوسمرفةوأقدذلك

كانوإذا":وله4إهذاءلىالرازقءبدءصطفىأكيغالمرحوموثملق

العقلىالظرأساليبءنسلا"!بمثلا"ألمعثزبةمحارفىالأشمرىمذهب

.ر.*.لماَلمءهة711الإسلاه""9لأفدةتار!(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-184-

بميركانأم!يايهلةاشلطانفإن،نهطغياواذلالالاءتزءذهبأضهفقد-

نءقىولمفىأفىه!و؟ن،أولا"افىذوالهالةوة.نالاءتزالنالهفماأ،ش

."(1آخيرأ)ءرشه

،الإأسصان"بإن!مءن؟تزعفاألىتز،لةوجهفىوقفقدالأشههرىإن

إلهطاولوك!أنه،و"ودهوتدلير،أفعالهبخلقمتفردأخال!اجملمو.الذى

إلىإ"ونزل،الإ!لى،الإزسان،5-ذأاةتزع..ساطانهوينازعهالطلمين

،ةبإرادعاملا،لهاضالقالالهلأؤما،؟صبى"؟ظهية"فيساطياةوأقع

ثييئنه.AJlاإرادةمنظلفىودحن

.الإز-ان!مب

نمولالذى،الخاق"ءلأط!ا"!،بالكم!"فيظريةالأشه*رىفيف

إلىوالم!كلهجم!44افلا!هأهنفَى:يرص"د"لةاب!فتح.نةول-ا،*يزلةبه

هـتلإم!االإذ!انفىر2هوالذىكم!بأ،8الأش"رئمماهالذى،"ثىء5هذأ

فيررمّهومطقا،لإرادته

,-?ررقيأ،أ*ز،بلحءاإ"*رى،يثالقواإباء3ثنوهلماالةءنوقدءدع"ير

لاإستهانأىأالأهوراو،-للها!*رفلاالتىدال!ةءوضهحووض!وه،به

الممتزلةبهقولالذىْالخاق،8بينوأمحاةارقايروالمأنيذلك،وجهلها

بالخاقاللةولصا!اا.ويرالأفصرىبه"ولالذى،ايهىبأ"بينو

نإالأشةرىةولولا".الصبنظرية""نيذفى""ييةابنقول

.لا،ء*ةواله*لفرَقابوالحم!بينيذكرؤلم،إلكاسبا؟ةيقةفىفاعلالعبد

لةلاقدرةالهجدإت0جمم)2(قول-الأشهريةاى-ةو"مءقية"!ل

.،ب)؟(ولاكيولافةل

9835صالرازقعبدء!طفىاث:خاالمر،ومالإ!لإ.ث"ةةأة"):اريخ3ءبرقي()1

.اجبر؟اثىرء4:دبنم-3)2(

.-.79صب!بة!بئ1)نبرات)3(
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القرلإلى،أ)-كمىب"نماريةوةرن،ش!راهرأبر"ضه!مئظموقد

.لمم..هاشمأهبىعندباطالوا)ةولالنظامءند،اطفىرة،ا"

م12الأةإلىتدنومم!لمقولةعندهحتيقةولاقالمما

)1(ألنظاموطقرةأب!ثمههىأءندوأطيالالأشمرىءندحممهب11

إرأدة"ننسانالإؤ،مايرىهـو،بارهسب"يرقولالاشعرىاجمروالذى

اكلألثاملةأالّهقدرةأنهرىجم4مقيرىثم،ازكوأإفى*أهاءلىوقدرة

..لهلأؤ"ااقضا""بدإن!ةولأنتضيرةلم،ه!ثىإكلالمحيطوءر4،شىء

نامؤ،بدفلا..ءممهخرةآلة"هبد2*لاتير!ضولم،دتهالخلقلأن

افةالعلىدر!وال!بد5:ةول،هذأع-با3ىو،إ*ملمماشهليهأليهإيفبف

الرعدةإيز،"ركاتضروريةتفرقةؤكلسهمفيدالإزم!اناذ.العباد

لةصاصالا-نهاريةاطركاتأِن،والإرأدةالاصماروحركات،والرعشة

(2)ثةلحادااةدرةباإةدورأهواء8س!بوا،ائةادرأصثارءلى

اءلمبوالا،":ا-ثون"ولهأأردقد،5ذهال!سبيةؤظرةإن،اىوءلى

هـننوعاللإؤم!انليمثىواوإ؟ا،امتزا4اتقول،؟"طلقاا"لتياراالإأسان

ولاهو،ءطاقكأءارهـوف!،والجبرالاصدياربينإض!وهوأن،الا"دتيار

ور!داءنبأعثرمق!يدةإرادةأ-"!او،إرادةلهإن..ملزمءبر

لأشاءرة،ا"لةظعلي!ااطاقلحركةزء؟هذاإقيولهلأيفهرىاعهارلةدو

.السة"اءلرأىعنم!برةاطركةهذهاصبحتثبم،إليه"ؤممه

إمامءن!م،وةة!اثهاالمهنةءلياهمنك!ثيرالحركةهذهظاهروةد

الدينون!ؤ،ألمباةلافىأبمرألووالةاةى،لنىالبزألل!الىالرء!ر

.غير!و!ير،الخببنالدبنولىان،الغزألىوا!إمام،الرازى

لم!ق!لى.!ثبولحن5الج!ة!ءلىأ.لووادههوكان315%لوهو.لاجمهشي(1)

(513ساءزهوالنكلاكللل21(
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،شاعرةحركاا

الإنسان)لأنالةولعلقبلءنأثرنا.؟ةالأبهاعرةرأىويدور

.والا-لتياراءبر!ن"حراء،مظةةفى

عباب،-ر4!فتبراكبأثبهوأنه،ء:ورقالبفىمخنارظلإؤ-ان

أ-فت"،أهذهدأخلإثاهوأينشهاهي!يرع"فحوّءخارف!و،"لمحيط

فىالإزرانو!ذلمك.رضارجيةبةوأءلو!ىة"تههوصسيرّكلبورولكنه

(1)-ود"الوفينة!ى

قافيةالابئظريةئليناةاابييناخراالفلا!هفة.نيبونرةهناوالأثهاعرة

الحةيقةفىو5إنماهلفكلان،15وسنا،والمناس:اتالظروفنظريةأو

أوغيرنيةزراإاضاصةوفظركأةةتإذأئوهااض!رعلهإظهرنهأيمو،قه

أنصاروس..جدتهأوألتىىوفاظواأنللإزسانىلل!غا،حتىئيةإز-ا

.(2)،ؤسلبراماهنسىأةرالفهيىوفايةالنمارهذه

جرتمماإْو..الإءدأثفىأولدثةلاقدرةتأثيرألاىيرؤالأشهرى

إذا..لهالمحهدِثةالةفىرةانوإ-المحدَثاله*لإينيلازمبأنأقهفمنة

االله-)قا!نفي!ون.!جاافعلااز8وإ-هى،لهوتجردالعبدأرأده

.21(،وأستطاعتهقدرتهمتناولفى..أ"بدامنو!-با،تعالى

صا"بلكلانغير،الأبهاعرة،ذهبالإجمالىادتوىو5هذا

ال!صية.ذ.5يرتةرفىاقياه!.ضاصأالمذءبهذافىلٍقو

الكسب:فىورأيه،الخطيبفيالدفيلهان

15ساططيببئا"فلى،،والأظقعنداظر(11

3301مياب!نرهولأنحلالمال)3(أالأر

يقأليااصدلما؟2)
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ي!اقألهبد؟فىاقهفي)قةف!ةل"-!بإنأططيبفيالدينلسانيرى

""بدوإلى،ضالقهلأله"لقاأالّهإلىالفعليخضاف،و"ملموالإرادةاقدرة1

:.""ولبهظمالذىعله!بالأنه

بيناطرع!جةل،فت!ركافضيبأءركّترلةولالعربنت"وإذاكا

-لإزرانايصدرمنمااى-فذلك،كالهءزوفعلا،زللةحركحمركة،ءلينظ

فىوأ)قدرةو""لمالقصدلو"ود-القصيبإلىاطركةزربةمن-أقرب

.الإذسانعيط

معم!يةولاطاعةولا،أل!بحيثمقللمهدوالمعصيةاطاعةأ،ثمإن

الخاق.حبثمن

والفةل،عدمْمنايرادلأنهأور!بدأإلىإصا)فأنلابصحوأطلق"

الحادثةفالقدرة،ب!االحادثهالةدرةتعاقلمهوم؟4"قدبالقدرةءوجرد

وهو،حالمالالوثرللهازصلح-الحادثة"قدرة-أىوى،تؤشولأصد"اق

الحادثة-والقدرةبمة"قدالقدوة-أىتوأرداإذا،لأن!،يمةأ)قدو"ود"قدرة

(1)،ثيرةأأءادثةللقدرةجفىلم

فىالأمورة!روبب!كاإقىوءلميافداللإأ-انيرىالخطيبفابن

ول!نه..الإنهانكيانفىحرةصطقي"او،حرجانبفهذا..اطياة

إقةساأزليةإرأدةعنفهءلموقةكا!األاهـإلانا-رى"!ةمنيرى

?ومظلإأ-ان..؟""قدالإدراةفىلا"ؤفئالإذهانإرادةواناطثامل

%كةموأفىءلمي"و!دهؤسانوال!ةأدإروأن،أوّدةافىإرقعيرلنفذماوأنعايه

نء!ةرغأنإلىحرفالإأ-ان..شيثاعليهالمةدرعقلاءفيرألامور

يديه.علىيجرىأنسابرقةبإر)دةعليهقُدرّالذى..ال!هل

ه.ايىصابئعندوالأظقا)فل!فة1(اظر)
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الإزوان؟إنوقدرتهامّهإرادةءن!بقمامعاطريةهذهاؤليمةوؤس!لم

إلمطتةود."تىىظاهـرةءيرؤوةوأصفى،!رأير:دوالأصاهرقافى

الحرية؟هذهقي،ما:اءرىومرة؟إ!أدتهبهوفىضتافهعلمبهدىبقما

ء؟وقدرهأو41ّةءىممايثليثأتدفسعأهااش

"9"لحية-رد-غاو..قدرأدشولاقفماهذفعلاإ!ا..*:لجوابوا

ءلىو-ودهيةرضنوأن،؟!اءوأهء"ملوان،تهذا"برزالطللإزسهان

منو-رجتءة"ةفلت!توإن..الأش"ا.ءلى!)طإنهيبسطوأن،الحياة

ب!يرلهلاقيمةالذىالإؤسهانو"ردفىاظملباا؟سشى.وذلك11يده

1)يريدالذىبالموضعفيص*!ااصلأشياءءلىالا-"*لملاهتمنح!التىالحرية"ذه

ة)1(الحرمينإمام

"ريؤتمهاقإنه.2خرمنزعا"بايماةهدسرت"نزعةؤداطرمينإمامأما

منالإأسانءديطءنأطأر-4بالأدىباب؟طهوير،جانبمقالإأ-ان

أفيسبابإينوإرأدتهبينفمةالإؤصانأةهالير*ل-م..؟"رجاةب

05الملازمة

:لوثهس

بدفلا؟لحساالهقهتوباهيأمما-لإأساهها-ءنء"صطالاواالؤدر!ؤَفيْةح"

ؤإن،والخالهبَالإ-داثلاءلىو""،حقه"لهمؤدرتهالعبدإلىةههسةم!:منإذن

هم"دهـ.ادههعاهبمههوذلها-العدمال!هةاءههإيرإدقلافابابإض*رأءإههُ

عدمأيظنةمص"منيحستدارالاةنةممص4منيس؟والإؤ"ان"

.الأستقلال

"ء874-نبمانوفىإطرهجماباماماا"روف،لا*وبني!كلداللهءبدالمكااهالىاةوو5(1)
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الإؤهانية-أقدرةأ.أى""درةإلىوءودأ9يهاند"ظلؤورل

ذلكإلىا)"درةزسه"بمون3خرسإبإلىو"ودأآمصآندوالقدرة

.ة"مإعرإلى"فعمل"،كنسهالسإب

اقه-ةلمو-اىجمابالأمهس!ببت!ىإلى8حتىإلىس؟بإصة"ديببوعذللظ

،لأ!؟باخلافعلى..لإطلاقاعلىإ-ت!ئأ،غطيىاوءسالأسهابلقالخا

صهقَمحأمم,تمالىوأ)بارمم،ىم"4ءنمحتاج،وجمنءنءسضننسببكلفإن

.اة!قار)1(،ولالهصاجمةلاالذى

إنه.ارهاضمارأوالإنهانحريةفىءريمغير-الحرفيإمامورأى

.الاصطرارمجالفىالمةدمدةالاءضاريةالذبذبات4"منمافىالإرراناضع

اؤقنر:

ءلىالإنساممتحملاسقأأفعنرةأممعب.أ)قررةإلىوعموهاَيسمإدالقحاب

واضح.وهذا..(ةهلدونفةلءتيارا

سببإلىوبمودأتمىمبندوالقظن

وايدةكلإغاامصأىالإنهانبهاوا-"القأ)قدرةأنهراوءهنى

صلهب.

با!كيثيرةأ!مهمن!ةولد،قدرةذاالإز-انأصبحبهالذىالسإبوهذا

أيممالىممبالإزمى(إممكلكيامىالواقعرفىصم،امصيم3وبعض،ورافى؟مدما

05"!ا!يية"فىافى!بيرالواقعفاللإز-ان

مق:القف!يةهذهفىالنظرءوضعمم!الةدرةتو-دا)تىأ،سبابفمذه

ةدرها؟وهاجداو

؟!االإنمصانأفعال:إنقيولالذىاطا"فا،رأىو5الراىهذاأليس

r:9س9جزءوالنلالملل()1
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فيه،العاءلاوةكلالةالإذ-ان)رأدةوان،الطبمة"وادثنسيجفىدأخلة

؟قىأضطرارى""لموان،ثمراتهمنثمرةوأ"قرعسالإرَأدةهذهوان

؟ااعلىمن

،نحتار!ورةفىءبرالحرمينإمامءندالةولمرا؟!ضىظلإذءان

ءق!:طلفىكأخارأو

ال!زالىةراى

؟لاتظاهرفيأخذ،"نسايممذهبرافَدَأؤصيةفىأ)"زألىيذءب

..القنيةهذهيزاولأنالفاسفىا*قِلهولأينةى،احت!ابا

الا،خياررخلقجميعاوالمقدورة11ة!درة-إقتكلالىأقه":قيول

لخلقالحرك!واما،لاربوخاقللعهدةوصفالقدرةفأما..!؟ءأاروأ!ت

.له)1(وكسبللمبدووصفللرب

..اذن!ثىءلل!بدفايس..جميعاوالمقدورالقدرةيثىه!ضالق!أقه

اا،ثهر!به"ولالذىادحسبوءو"صلةمنةوءأبال!مللهإن

وأرسل،اكتب1اشلتعالىأالّهانظقمنأنوأءلم،:يةولحم

ازاجاكأكفمو-نحتارظدراكير،وتوءدووعد،وكىوأص،الريول

.،علا!)2(الىيرتاج

ألعقلاعلىاءلتمادهمنأعثرالةكألءلىالترألىفيهااشمد"جةوهر.

ا-بىالفاأمىى

الفارالىة؟قرل

كسانرإرادةفلهائثخيلوئحس!كانتولما،نروعكابلإولألنفس!،

.031ساالأحباءبزء1()

.ش.611صالضالىرساق)2(
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ءلىوم4تالاختيارلأن..فقطللإؤصانالا-م!هإرأنغ!ير،الحيوان

نءا!ىبابعلىفصلاختيرظ،أصأطاةلإأ.مداننهوهيدأ"الروية

أدقل-اى-لأنه،وأح!وقتفىواضمارأرأ-تيارةص!؟"،يمرالة

اقه.علمفىمقدرالأولاصلهبحسب

نبةاعك2ث"الرأنلاثبهلتماجعا"ءواهؤ)ءلىفيمإذاالإذساكنظ"والانتتيار

حريةلات!لفلهذأوعلى،سبيلهفىة"فالمادةلأن،فا!اقهراإلا

النفسصارتإذأاعنى،اولدةقيودمنتحررتإذاإلاالناطقةالنفس

.عقلا)3(

الاشديار.،ن.أطرمينإمامرأىمعيتهقافارابىأراىأنووأصح

االّه،ءلمفىمقدروالمةل،يمرالةهنأسبابعله!وقفبه"قرلالذى

ءقلامنقه4وصب!ا!ههلإنماوالإؤسان

:،إقهارم"الفيلصعفرتكمى

نأدون-ال!بروإرأدةأالّهإرأدةفى-الحثهذااعاناحبولا

ععرقلالإءلانلةقهالهكنت..إفبارممننبإسلمأ"فيياهههوفرأوبإلىأس"ير

واء!ة.4هـقظءهرفةاصه!ق"الرأصوله

:؟-انالإوإرادةاقهإرادة-هذاءرضوعنافى،إقبال"ثقيول

يمونثموءن،لىأتلاقا"األةهلعليالقدرةذوأتلهاظهورأنولاشك"

."شى.بكلافىيطةالذإتيةلحر!سديدأ-يتضهنبهمتبأغيرفعلها

قيها،نرتاتلقاهعنتتخلند"نكالإزواهكإرادتإهكيرقهبهععنمعإة!ياهكيريد

تلكعنمت!ةلاتةهلارادات!ناككانتاذ،اطإة"اi1iلإرادةتحديد

..الشاملالإرأدة

.212الأسلامهافلسفةأريم1()
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ذات-الاولىالذاتءلىءفرضلمالغءديداهذأودكن"؟ءةولثم

ب!ضتصمافىأنش!هتأ)قالخالقةحمر!ت"ءنزسمابل،حارجمن-اقه

،ا،وألا-تيار،وألقوةفىارر(ةل!قاممه-الهمثرذوات-ناهيةالمىالذوات

"مملإراداتخاق-الثمهاملىيارأدتهنهحايف:فامّه..إذنلاتةارض

..اليء!رىالإم!نحدودى،ء"كلهبحدودفى!رة

الإمبمانفىيمونكافدكنو:!قولفىساورب:إقىال!"ولك!

اطاقة؟اأ)قدرةإينودءدالتحإ!ناك!فهيئ

إقوله:!ذاءلهويرمب

مننوعهو،بهمتصلءيرامبالخاقمتمهراكاندىوأهةحل"وكل

.اطأرج.جودفىالومت!قهقةفهالةتااذأدلّهأصورانبغيرهإصهتحيلالةحىديد

فرةمننوعءرداكانتءرداقصوراالمطاقة"قدرةلمصهورناأنناولو

وأىنحاايرتصوالطبي!4ر؟صهوأ)مر2ن."اولا-د"ءالأهواىغضا"4ءص!

-ف!وهذاوعلى،رهض،1إهضتعلقةوىمنتألفعالمااوصفما،محددا

نايرىو،الإ!يهتهي!3الصلةوفيقةالمطاقةأالّهقدر.ير".ير-أ)كأر2ناى

فىمماإْو،ا!وىعنصأدرمتةمهف!لاة؟،.تبلىالمتناهـ""غيراللهقدرة

.،أ1(المنظمالمطردالمتو)قى

الواؤعفى!الو!و!فىالوأورء"ألحوداثإنكليقولانإفباليريد

ألتىالإلهيهى-؟"الحىافتفمهماتيرى-اقدرةأاى-لاكااالْهلقدرةدتحد

ضك.غيرمنتيدذأتهفىوالظام،ءطرداظاماالوجودفىأودعت

معصية-للإنسانالأولىظلم!صية":أءرضعممِفىإرالو!قول

علىاوّتابولهذأ،الاختيارحرية4؟آتثللهؤهلاول-كاةتأدم

49صالاسلاىادبقالتبهبرد"جمد(1)
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ءن"صوعمول،-3قسرانجمبرانيم!نلاالضيروصل.لهوغفر،؟دم

أطر!الذواتة"اونعنيةثف("ضرع..الأءو،الأخلاقىالثلطوأعية

ورضى.رغبةعن)ددتارة

قدرلاالاَلةحركاتقدرت؟صكاهاءركاتهعليهقدرتشالذى"وال!

الضيراصلفى:سرواطريةفإنهـذاوءلى.."!غيرة*لءلى

تف!لهاكأخارأنءلىال!درة!امتناهيةذاتورظ3السماح"وا!كن

،كبرىء"امصةاطقفىهو-لهاامكنةاللأفعالاأ-بيةأأةيماتقدننبمد

.ع!صه")-تجاريةحركذلكتةصهنالخيراءه"ار"ريةلأن

)1فىالإنهانمن؟قةلتهماعلىدليلذلكاقتضتالآلهية8:"اثا"و!ون

ال"اأهلأنهءلىقيبرهانةالإز-انءلإقى"واكلد

فبيهوالغالاإتلا.تدمرالقوحدهاىكهرهمغامرةكانتوربما8

سافلين،اسةل"إلىردثم،يم"ةوأحسنفى"خاقدُِاهـبمو"4المكلظالافو

)1ا،فتنةوالؤيرالالشروذبرصن"6نالقرهـقواو؟

بهيصور،إسرو"!ألاءرلفيدوفرأىإ"اماهذافىوبعجبئ

يبحانهقهقي*لالةيا-وفيراها؟صهلاوكل..والإز-اناقه!نالملة

يضربؤ.،اقهة!درةداءلعاملةدرةللإؤ-انتجهل؟،اطاقةا"قدرة

أص"اطا.وادقةالمعارفأكايزتعتبرالتىياضاياتالرمنمح!مثلالهذا

الأعدادءندلالةسبحانهقهوصحأنهو5يسروضربهالذىوالمثل

ءكاذا..ئةت!ىولا،بالوأحدأتإتيةنهالاسل!لاص

ئمايةلاماإلى....13345.76

.ثىءكللا-5الذىالمطلقهوفهذا

.001لمالأسلاملاديقه!برجمهبد(1)

)(،ل!رضا.-39مأ
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.هكلذ،عدديةسلامهلفى،إسرو"صهووهافقدجوداتالموأما

ن!ايةلاماإلى24816

ن!ايةلاماإلى392781

ن!ايةلاماإلى25125625

نهايةلاماإلى7943431024

أضاان!ايةلاماإلىا،عدأدسلاسلروالمىممذاو

يرلا"ظ:و..ز!مهانافيأنرادمقفردأتم!لالأعدادهـذهمنيىإ-لةوكل

زر"يلأعدادمنفيهاهاج!"يعإذالأولىأ)-لىلةفىدا-لةان!ااولا

،المطاق8ألاولىالسفنتلةعليه

إ؟13ليس،بذاكائمةظوحدةء*اثافربدإطابم"ءةيز:1312انيا,3

(111تظقاءيرهاوإين

جهة،ءناقهبينوالإؤ-انبينالتىللصلةواء"اةلمماي!طيناادلهذأ

صىهمهإ-لاكلةفى.أخوى%!ةءنأ!إسمنءيرهإ!نوالإزرانوإ!ن

?عوكا.فىوصوأز!ة،)إطلقأو،أقه"لأولىاالسكلةمق

نصالذاؤب"بلككاأتوأنخاص"مةذاللإؤم!انان*ئوهذأ

%كة،.ن"ط)قؤم!انل!اأناءاءذاومهئ8لأولىاألىا-لة"مثتملات

.أخرىجثةن5وءقيد

،يختاةوأأنلابدأ)ناسانت"ئا-لادىلأهذهإينإلا-تم!لافإنثم

.تد"ذأعايهاقامتالتىأمورةاعلىوءودهالإؤممانيحةقوأن

أفه،وجوديعالإزهانتيةذايرةق،جمبهسوايم"و"فيكوت

ءن"صورة"رثبةصبررةاثذا،ميرو.اقهمعإرأدةالإؤم!انإرادةيافيفلا

1332سابى"الأوواديفممرء:اةأ!ر)1(

http://www.al-maktabeh.com



اصهئ!59

عددية.مهلبهتهمهورة*ميةكالبمو،"يسرو"الص)سوفرمهما"ف

:،س-يه"لوةء

الكلنعنصفصلاليس،الةقرلشسامفملعقلهوالذى،الإله"

هوولا*،الشةايىيةياناتاكتصورت؟خلة"عناقأ"ااانفال

.الو،ودوءدةةا-فةتصورت،؟4الوجودكافىصال!

هو،ء-صتركة-طالةرديةالعقولساهربينوبإنهإلهاصنهو"

مص""لا،بفرديةنهيز"كلم!الوةتفى)مهنه:!ا،"إدرأكاتفىالاشتراك

هـىفالصورة..)اممهتةلة!هبةردامه*رىاالأفرادمنفردكلثتهيز؟

اكاتإدركيدرنهلاءفلءقكبراة*قيل،ءةولمنء!درجيىلمإلىاقرب

اكبر،بعةرأ،أ)*قلهذأأكومنلتثاءقلثم،ءليهافييدك!ال!قلهذأ

يسعمطلقلء4هةاكيمونانيرلت!تمأندون،صعودأ"مكدووه!ذا

صلأونبأنث!داالا"طمالمعالأدفىفىماكل4فيالأءلم!)*ةلظ،:ىهص

.("1اءلمه)هوماهماك

"دهالإسنمايةعندأسلمادرجماتتدتهىبأنا"مئالةولهذاوءنطق

نئ.كليدركالذىاطلقأال!فلص."ء!ه

أ"ةرلأنج!لا!اةكرافىا5-ذهإلى،جههس)يمبو"-دأمادلو

ناارادأنههو-الفردىالهةلشضصيةذلكفىتضيعأندونمتصاعدة

اطأقية،ممثوليتهءايهاصةعاستةلةامارادتهةأسافىإفردلكليحهفيظ.

اعمستعافىمجةللأنه،ء"ئأطدير!سوالأفرادلكافاحيلماوهـ-!أ

)3(واكلو5مماافنىا"ض!بحيفرأ؟نإذأوكاق5ماتصييرالأفرأد

عاملأ،ارادةذاوأءلتبار.،ال!ردتيةذاازبرإالةمهويرهذاءنمنبناو

.291ْصارربداالمالالةممرباة)1(

.392!بقال!الصرالم!(2)
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وأن،ال!لإلىإ-هىب!نمطا)بف!وثجومن،اقه)إرأدة4يرِء*طلةو

نمر.او-يرءنليرعهماءلىمحاسبلأنه،سالمهجا؟ب

:أضرىصة..نوالإأم!طالله

بماوالتى،صانهفىالم!-ةرةالإنضانإرأدةيدأنطزلإصه"مايعلا

ادأته.إرهوتهدير"-بعنهث*هـضاوالمثىءعلىفهقيل..أطماةمعيتفاءل

وأن،النافذةوإرأدتهالشاءلةاقهقدرةءبمرأنبامّهءؤمنولاإستطمع

.اوريةئهوتحت،اوّربيدثىهكل

ارأدةقهأن:دقهإؤءينابرمءاي!هاءُتةقءكادالأصأن!هذ)ت

.(وقدرةإرادةللإةسانوان"وقدرة

معأ،وإلىتينأدلإراإلىالةاظرونينظرء!نإ-تدوء4عطلافالكلو

اأطجماةأثضثونأ)فسءفبرالفى،م!ايينالقدر

اإمارالأخوخر،الرءومرشدور.."نا

الرأىءنءتهددةوءذاهـب،"تة-يررونءخافو!ةناألوارأءئاوقد

إلىومفذهـب،.وتدر!"اللْهإرأد!جازبإلىدرتهوةنىانلااإرإدةنةديرفى

ذهبإينما،وإرادتهاقهقدرةإزأء!ااشلارةدهـتهأ"لإ؟-انإرأدةان

افهإرادةتاخي!الاالإنهانإرأدةإنفقالوا،ءذأعكس!قريرإلىأ-هـون

11يشاهإثإءيمفما"ة*لكأخارحرنالإؤ-إن،12صإ"طلولا

ينمعادونبالرأاوذاكأوألراىبهذاأ)4ول؟ءىانيمنوقد؟ن

..رأىإلىنرأى5نتةاتاإذانية؟-االإأطهإةواقعظاهرفىأش!:دوان

يشاه،صف12فياةمطإقةأءورفىيعملوأقعهفىالإأ-انيمونانة-يان

قبلكاملةصورهاوأخذت،تي!نقدرتأءورفىأويد،!"ءثويديرها

أررتابل،!ثففءلى"درة!ؤتلمالإؤهانهذادامما-أب!!إهقىأن

/..معالجماقبلالأ!ل؟:إثجءنوالتصقق
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ارأدثه،بحم!هبيررو،.يرثةدب"َإةاطأءورا-جمحءُها-انلإةاإن

لمأمورفى!ءملوكونه.."قغأنبرمدإلأءلمهـ!ا!*لملااقأنتاء3اتجى.ثم

ركاذلك،أماملةأإراد""ءلى"ؤشلاتافإنقدرتأءورفىأو،تقدر

..الأءورإ)يهاتةغساىا4التايبفىإؤفىلا

أمورفىي!هلبأنهو"قولاوءبر،نحتارلم-انالإن11الةولإناةول

لهظهرلاوا!ناةابينألاختلافإن-ء!درةأءورفىاومقدرةغير

كللهء!،فياسب،والجزاءاطهابمنزلؤسانالإأصاللتشالاأو

!هيئااهو""ى"-ناا!زعلىويجزى

ولاقيول-برهأوالإزرانبا-ةمارلا"ولوثصجمح.اوقفا؟!ت!يرهنا

ب!صاوزر"رر،الإنصانءصيرب!ات!لق-طيرَة؟خاثجقدربرألااوبالقدر

.الاَءرةالدأرفىشةاؤهاوتهسماد

اط-نلهءن!لء-مْونهأهـذاء"ئكانتتارحرنسانال!إنقيمافإذا

له-!ي"ولا،صلمنقدمماعلىإ"وءولاإ"وا8لس؟ظوانه،والسىء

..اللهأمام

،كانإقأإةدريىو،لبةغاأدةبإر"*هـلب!!نهوأ..ءبرء!وءنهاة!يلوإذأ

عةاباولاثوأبوألا،عله"لىهةالاهذأمعنى

وء"اب،أب،وةبهاثولاَءرةف!ناكدأرا.-هذأهوءيرقالالذىولءن

اذنبيناألامصاةوناروءقاب،لاطاء"!نرصلنةثواب..وناروجنة

ناعايه?وم،ءةدورةأعالءنث-ألوماله؟الإ؟صهانذنبؤا

بحةة،؟

حانوالامةالظرمجالفىتصبحو،اقرروا"قضا.مشكلةتبرزوهنا

:إقدرباالاصجاج

حكته،،وفىاقهإيرتدفيانازء"أابىأ!أاناساءنإيمثيرتت!لتحوهنا
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ءنبهأصاهابأنؤهن5،ليهبيرهوثدألتهطآ..فنء-ورلموقدرهةضائهوفى

متخبطوءنأالهاقهقسمبماراض،وقدرها!إةصا.ف!وشراوخير

بمالايرص!يهويرممط"قدر.الضاج!4الطيه"الأ!الف!سهإلى!ضيفءضطرب

ا!اللأامن..عنهيرةىولا

عصيأند!،ا"دربا"احتجمناول-امّهإهنه-إبرل!سوقد؟ن

نظ!"ءإ!ءرجعلم،اوّرءضبب"فلهـاءل،أصه؟لاَدمء--دفلمر؟أص

:تهـفقالثقوعليهغابتبل،ف!ل2دم؟يغربةاندماءسهتشه"رولم،ئمةللابا

أجمه!ن8ولأءوينىالأرعقفئلهملأزيننأغوالتنىبمارب

عنا)ضالةالحجة!ذه2دموئمنالفقاءعايممغابءنتلوكافيوقد

أطجةءذهأبديهمبين،و8ضرلكلوءرةرأفى،كل-يرعقمهخلواإبا؟س

نحنيفلىءمندونهءنءبدناهاأدلّهش!اهلوايثركواالذينوظل"الخادعة

قبلمفهلهنالذينفةل،عذلكشىءمنةدومن-ر!ارلا؟ناأالاؤولا

أدفرع:ااقهماشاءلوالفركواالذينيمه"ةول)1("ا:يناإلاا):لاغالردلع!

إلانتماإناظنوالاإتابةونإنلنا-وهو*رءلمءنعهدآهلقل،ناأباؤولا

اوّبشاءلوءنأط*ماآمنو)للذينواالذيئعفىرظل،اثرزقممماأن!4وأ

،د.لا!ءماألر!نضصاءلووظلوا"3("ء:ينلمضلالفىإلانمأان؟أطعمه

ص-!زرصون)4(إلاله!إنءلمءنبذللن!مما

عالمي!مالجسأقدو"ممى"صلاًلظالاتفىالغارقونالضلالف!ؤلاه

.هـونيمرمادلّهو!ر*لمون"..هـونيمرمالا"درأفيلوأص!لالظ

،هالنحل-"رة(1)

49الأن!ام/8ورة)َ(2

يس/47سررة)ء(

الز"رف/02سررة،4(
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وانهمالنارلهمأن-رملا،أطم!ئإمان!م،"!ؤبألسنتهموتصف

.،!1)مفرعاون

هذاجاه!ا،رايهمودهء"،حمبمغموتعالىمه"حمانهاقهإء"طوقد

الذىاوّعلىف""تجمدهذا!كان،وءرىسفهءنإلاراوهالذىالرأى

.."يخرصونإلا!إنةوو!خرصبأنهشأنهجلوصهفه

بافه3شواولو،باقهلايؤء:ونالا"تجاجهذادربالةيرتبونفيوالذ

لونتهول!إن!م..هه"او"لتابو)ْاصهوأاواءتثلواو،هقدرئهوقيضاألامهو

...3اؤفإلىت"صىةوهأن!ابونأدذىالثر-جانبفىإلاظلوأما،

؟.ااأيديهمصهنعومق،لمنمو،ء:"يرصونفهلءنءفى*لمونمااما

اهنماال!:وزمقإيهوجعلالرزقفىعلإ4أالّةويىحوقدظرونلjق

إنما:،قالوبةضلهبافهذكرفالا..الةرةلىأوبالعصبةلتنوهمفاتحه

،11ءندىعلمعلىاوتيته

باهال:إ"أريد"ق

عقتصدرلاوي!حسنه،"ق"ولأ:هـ!واماأوّشاهلوبأن.وأ)قول

توخةذا5ولوكان..ور؟ثتهوشيولاقهارادةصومير)""رإ"ثا!نالقا

منفىلامنربكشاءولو":يةولتعالىونهسجمحاظالّه..إيمانال!نقولهم

ا،جميعأألابىهرهام

؟-لاكمءثيثتهفىظلوهالذىقولمءإيهمسج!انهأفهانكرولهذا

نيته،لاتهووحدابووراالّهلقدرةتاإثماذكروهمايذكروالم-افيالةيمي!ول

ظلوهداواْ،مصيبينكاْوأكذلكقالوهولو،عليهو!و*إليهوأف!تقارا

ودفعو.،وشرعهاهميهفعارصوا،لأمر.بهودأفعين،لشرعهبهمعارضين

الل/62-ورة11(
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8(؟بافدرهوباإفيصا

فة:)إهصوبر*ضباطبلأ0

الأعوئعالمذهب"ذاببمتبمهبمربصلةفا-تةصوفةاةاوليكلض

كلأقدرأإلىيذ-برنإض!م..والهلاك"ضلالإلى.ةوداذكأأالأهوج

---بلأني،جصليحسننهماء"ملوإنكل،معأرسخافاتطاعاتمنءىه

اقهإرادةيه"ذون!وانما،لثيناتعهلمونلا-المحبولالمحمومضهوره!

لبذباحتى.هداتبهغممخاظسوص،طاعاتأصابهم.بعكل،وممفيئه"

ربّه:مخاطباقائلهم

طاعات!هففةلمه،منىتختار.لمامنفهل!اصب!ت

وإنما،لطاعاتبانةهئهاائمو،فاءلادووا؟منؤ*فئئاالأتاةيافمبما

:رمضانيةطر!!نلهتوسر!ىأذىا..نهيلميطاعا؟يملإ"؟(منفعلو5

دفا..اناهبابممفمنة*ا!دم.ءاصلاةاكشوإذا..اللهبإرابمئمانهإ

مثفيئنهاويةقاالّهإرادةء:ةذلأنهاله!ادةءرابفىقائمتاث!ا،فى

فر52!ىله!هوءلهزينأؤن5:أ*ظيمأأالّهوصدقءطاعاتكا"ةةهلى"

ماكانزاساءالا5،،1يرشاهنAStوي!إمفا.منصلاالّهفإن..ح!نا

.01يورلمون

إئممنين:أئبدمق

يثىهضا)قصوفاوّ"هوقدرإالّه؟ةصاه؟نالإإلىمدءوونإؤمةونوا

يمن.لموماثاه،اقهكانشاهوما،يرقدشىءعلىكلوهو

نبيهعلىو"لءزقولهنزللماةظلءنهاقهر!ىهريرةابىعن

.3اميا!يملابئد!الهإلشفاهاطنل،1)

http://www.al-maktabeh.com



-25أ-

شأناإن!إليناا؟مر:ظلوايستهبم،أنمغشاهلمن5:وسمءليهاقهع!

ناإلازشاهونوها،و-لعزأالّهفأشل،أ-تةملمؤثفالموإناسهقمنا

.،العالمينربأفهشا،

،تعودونآبدا؟"!مالىهتولفىعن!هاأوّرضىء:اسابنوءن

3:خاةءينخاقهموكذلك:،تالا)ضلالةعايهم"قوةرثءا،هدىثقاةر

!لتدينةالةيامةيومهـهردونوعذلك،وثهقياوسعهيىا.وكانرامؤفا

وص-لالا.

وءكأواها،15رلجرفألهه!ا5،وجلعزاالّهقال،قالصازمأبىوعن

."فجورالهم"والفاجر،اتقوىأألهمهانقظأى

يمبنلملو،اةدربامنكذبأضلما،افهرضىازسبئمالكوظل

دحفى،ءؤمنومنماؤنمكافرم!ا!م"ذىهو")ءهالىءولهالا"مم"عليهم

(.9c)جةبما

ثؤمنصلتىأحدآثؤمنلا:عليهوسلامهاقهأتصلموالرسولويرقول

أ.-طأ.ماوان،ليخمأئهيمنلمبهأصاماانا*لموحتى،وشره"يرهبالقدر

-اقةوردماكات"*ثاالّهإن5أتصاأ)ءريممالنبىو!"ول،4ليصيهيمنلم

هورشقى،لهوص،ورزقه،أ-له!حت!ب،فيهألروحقخوقيل،لجسدا

.،سعيدأو

نإ،الحقإفةدكاذببالقدرمنعذب،يقول"بصرىاطسنوكان

وتدر،مصيةوتدر،لإهوتدر،اجلاوتدر،-اقاتدروجلعزاقه

."(2))"رآنباؤةدعذبلقدراإمنكذب،فاةمعا

وهو،الإ-لم!مدعوةهوبهِوالرضابالم!ةدوروا)تسليم،القدرإفالإممان

126مىالأبرىاألربةاظر)1(

812ء!للأبرىال!ثرثمة(2)
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دين.إكلولا،يمانإعقدلاينهذابغيرو،المؤءنينسبيل

منلأنهله،الاسآم!لإميبالمصاْبمنقدروما":تيميهابنآ"ول

ة*ليهأذنبوإذا،يذنبأنللةبدفلإساذنوبأوأما،رباباقهالرضاتمام

.(1ثب)المصاعلىيصبرو؟يباالم!منولتوبتوبويرسةسةفران-

ءلىفيشكرهلهاقهبىصووقانها3و"لءزأقهبمااء"العهد!لفإذأ

فةسهفذمعله""رى؟قدوران!ا3وذلكءإ!ندم"ةبم!صصل،وإذاذلك

علىالحجةا!قه،4حبءلىاوّرلأحدولإس،وجلعزافهر4واسء

ونعالى!ى:حانهفالتهاتجز"!ن،،آ"داساءفر،ل!"الباالحجةفللهقل"خاقه

الدنياإلىيخرجهمان-لةءرسعيدأشق"!فيهـلمم،ش!اه؟"خاق-إق

إسأون،و!ُيه*ل!ايمطللاُ"

هذاله:يقعاومنهثقعماكلفىثكلولالذىلؤءنافإن،هذأوعلى

هوفذللث..ةيهشكلاقينءنذلك"ولانيرب،وقدرهاللهبقضاء

ويرملةاطقءلىمإنهو،"مفدأئدفىالإزمبمانءزماتإمث!دالذىيمانالإ

ب2واحن!ساةق!ق!رفذلكزلإن..اط،ةفىضاخيخرإؤسانامنه

بالاز-حابفيبادر،برةهـاللّهلاموقففىالحالمذهفىنة"يرىان

جملىئادما،ايهاتا:با،؟إقهءم!تةررا،يص!طخماإكلإوةفاهـذاءن

ةيهم:أمّهيةولالذينا،ؤشينمه؟"ليهوفذلك".منهوقعما

فاستغةرو)،اقهذكوواان!ء3ظلوأاوفا"ثف"فعلوااذأوالذفي"

و!تهدون،،افهلمرءلىمااتصروولم،الاِاقهنوبلذاإكةرومن،اوبمملذ

منهتنالولا،المصا:بشءزعهلاوقدر!اقهبفضا.اؤمناان

فييثةجرىقدذلكوأن!فيطهيهقلماصابهماأنت*لملانهإلمحماوب

83:ءرقبمهةلابرالربودية()1
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ءواثكلأنفع!مى"كلالقيرأ)خيرذلدفىيهونانوء-ى..وفدرهافهْ

،كثيراخيرأؤيهاقهويرملشينا

بهنجمحتالا)م!وهالأمارةنهمص"ءلب"إذوهقدرهإاالّهإؤمناوإن

إليه!مههىبل،ر؟امامألوزرهذأ-لعنتضلىلا،ءهصية4ءقارةإلى

بوابءألهيرفيةح،ءةورأر"جمارباؤ!يجد،تا"بخاانادم،الخطأحثي!ثبذذبه

واءلىأسرةالذفيءبادىَيا":ور!تهرضاهإلىيقالماري!"حو،تهءخهر

جميعأ،الذنولي!صفيرأفهإن..اقهرخمةمقتة،طوألا،أئ!كم

الوحلغرقفىلو"قياءا)*رإيةبذهأنمنأالّهعلىأ!رمالإؤسانإن

بليمع!أوطرد،ؤم!جدلهأنالملأئ!اوأعص..،أدتهبيدصنعإئه..والطين

..م!ج!لهأنيمبرواسأبىحينوجنتهرحمتهمن

ولا،امّهالطافدأ!مما؟كأف،"بيدا!ه-إقي"الذىالإزرانهذأ

ناوفىكلحالوقتكلفىفله..والر!"أبدأإوأبالوبةاوجهفىتقفل

غةورااقهيردأوّيم!ءخفرومن"ةلذنبهيمه!خةرهوأن،افهإلى!توب

.،رحيما

،أءمراءوأاطراءأفىهإرأ"وأزنيةظوية!ره-يرهالالقدريمانالإإن

يما-كهلميادةJl,ألةزةمنازلإلىتةحوأر،تهحيمافىالوفيقL.4?فإذأ

ذلدأنلم*!نهلآ،يهماوتخالته"واضهحاذلكيدهيننماإإل،وأ)؟رأفرورأ

وهبمربهوشلسوءبهاصاوإذ)،سهيهفىلهء"و!وفي،عله"اقهؤصلمن

هـذافىيرىإنهإل،آ"فاماءلى؟ةم!"مههـ)تتتةءخولمالكلتقتلهلم

ايهانا،عودة""لا?واقيهـذأءنوقيوقع،-يرجوانبادكووه

وفى،ا-آخيروهرسيئات!رهـواأنوصى5:و-لءزاقه!ةول

سبحانهاقهذكروقد،ائبلاءوقع"نوتخصفةاصيبةاعقعزاهذلد
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إكرهونما!ص"بهمحينوءسرةجدمنبالقدراكذإون1ياقىماونهالى

3اخول!وقالواوأكةرفيكالذنواصرءلاأين3ء:ولذايهايأ:."!""اوةول

..أقتلووماأتوماناماصدأنوكالو،نواُغزىّاوكالأرضافىاإرةسإذا

إةصائهوبالله!ؤصونكانواولو115(00لوبهمفى-سرةذلكالمهليبهل

"دوأولو)،لو"ة""دمةولةقالوأولماوالماحهمرةنةوءكمذصتلما

اية-آفىولاالأرضفىءصيبةءنأصابما":ئعالىةرلهفىالهزا.

يرفمذاْةر،)3(ررثرامّهعلىذلكإننبرا!اأنقيلءنكا!تابفىإلا

ايملمر5:ا*دهرانهثماءلثةولغ!..الضرأءوالسرا.فىوقدرهلقضاه

..ص(2ْ،)ريح!كلكأءآلءرلاآ،واللهأتابماأءوت!ر،ولاذمفاءاءلىواثأء

لمةاتهمالْان،أبدأفائتعلى!أسلاوقدرهإقة.اءاللهأهنإذاإرءانفاٍ

ألا"!تيالهـذهبخيرمنا!يهإاالّهساقمابهيذهبولا،ليصيبمابهن

ومناللهص!خمنوإنماهو،صنعهمنايسذلكأنيرهلملأنه،والفخر

قادرأخيرأعليهأزاهالذىاللهانرإذكو،ويخمثهحيمضحوهـنا..فيصله

ه.البلاهأيهاث-وقأنعلى

مماوايس،شىهفىالإيمانءنفا؟سبهواؤسهحلاقيدرالاصه"ضلام151

.أهةلوأالكياسةعنهرمى

..قرء"!ناةإنهالةدرإاحتحمنكلبلةذأ5فىتيميةابئثقول

ناظالمنجلهإذاف!بد..بهءاتفةلعلىى%كلقيرأنيمكنلافإنه

فيةال،امثالهوعدوادنهعدوا؟فبماالظالمث*اقبوانا)قدرهرأثدفع

يمنلموإن،ثمفا.مابىفي*لأءلىكلفدعجةاقدراكانإن:له

-ص!ة،القدرإنةولكبمالحمجة

601:عرات3لسورة(1)

(Y)2،:اطدادسررة
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-أنةد%أى-ولةال!و)اطة"قةيرءمىونالذينالةولذأ5وأص!ءاب5!

؟51!أهموو!أهآرقيب!ون!نماإ،يهثاتزءولاو"ةولهذأدونيمارلا

(9،)جبرىالمةصةوعند،ةلىرك!المااء"ءندأنت:ا*لاءابر*ضفيهمقال

،اطياةنظام4عليىثقومء-االأةدارودةع،ةالأعه!ابالا-ذإن

ءةلمه،ال!ىةقيدالأ!ه"ابقىكوهن،لال!ةبهوءكلءف!،اطء"بهوتشهلير

ضىَيرلاالأجممالحيوانان..ته"ماءلىالخالوأد-ل،و-ودهواؤ!هد

لأكلاإالجوعيدفعانالحهيىإن..اةدرالاءصجمنإلهيهاصارالتىلةإشاهذه

،مواردهيردالذىبالما.أظمأأخوث،8،"نةو!ناليهإإمههىوءطإبهالذى

تفدرس!حكل!بصالمترأهدوأيرءقىو..إ)؟ؤ"يمدو،اطنهءوهـمم!ياتو

أظفراأوألةرنذوأتمنكاتبأظفيارهإنو4إياب!ونهبةرووقا!ل،عليه

ال:-اةطلبومدافهلتهلقا?دوهعنال!"جمعز4ةفمنرأىوإناأوالناب

هوباا

هـنكل-"وتلمق،مثاعر.ي!تو،ءواهـ"ء"طلالذىظلإؤهان

،يىحلمأمسعىسواه،سهةحتررمابأنءلىتجأأكلاتواوالعزهنامةفى"

.ألاجياءفىء-بأوا)ناسفى.بعرلأنأهلالإسالإزمصانءذا

ءسإ)هأآ!صلملنولما:!اةا!وش

الي!ساعلىتجرىلاا)-فينةإن

ريمهورَيا:فقالوا،وسلمعا!يهاوّصلىاوّررسولأئصحابةة*ضسأل

له005بها؟مقىوتق،بهازم!ترقىقىًورُ،بهاةتدأوىادويةأرأيتةاقه

ا،افهقدرمنس"ةالإسلامفية"ال؟يثصيئاامّهقدرمقشد

كر.وهواقتالاعليمعتب:تعالىةولهتق-يرفىالةيم)بئيق!ولو

ثيئأوهـوتح!"واأنوع!ى،)-مخيروهـوشيهأَهوا!مصرأنوىىلآ،

.38ميةبميةلابئ9مبرهية(1)
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ععدةالايةذه5فى:قيول-،تطونلاواْتميعلمواالّه،لحشر

،بالمحهجوبيأفىقدادكرَوهأنعلمإذاابىدفإن،للهبيدوممهالحالرارو

،ااسرةجافيءنالمضرةتواةديهانيأءقلماءرو.باإأفىقد2"وبوا

اقهفإن،بال!واقبعلمها*دمالمضرةجافيمنالىسة"(ثيهانييأسولم

ء!اة..امورأالعبدعلىذلكأو-ب-البدلاث*لممامنهاث"لم

.الاإتدأهفىعليهشقوإنربهأصأمتثالمنلا*بدانهحألا:أولا

فهونةصهوإن!رهته،احوافرولذأتاتوصس!يرات12كاعواق!بهالْأن

وانء"المنهاثأرتبمابمنعليهاةسشى.لاوكذلك،واؤخلهاخير

إليه.اتومان!سه4ءوءته

له،بختار.بمباوالرضاالأمورءواةبء"لممنإلىإضالتةو-3

.""اق!4صنمق-وبرلما،لهوفيصديه

ةامل،علمبهليسماا-ألهولا،فيت!رولاربهءلىيرلقترحالا-3

يسألهبل،!ثيناربهعلىفي"ارفلا،ت*لملا:هو،يخهوهلاكهتهمضس

.،()3لهالا!غتير"مهن

يفرو،موضعفىإنفعالذنبعندالقدرإفالاء"،جماج5!ذاوءلى

التوبة.علىلهبراعثاوكان،وقوء"برداهبدأ،4اءتجإذافين!ح،موصحفى

بهرتاها-ثم،هـوى4إرمآةعم"..3دملد؟تهءماوذشكو

أها..أ)توحييدثماممنأطالةهذهفىالةدروذكر.،وهدىءليهةصاب

وأءرمافةلا"*بديهبيربأنف!لكالقدرذ!رثءسفيهالذىالوضع

مبرثا،لةةم!"م!ذرااقي".راإفي!-بملائم"ء)"فيلمومهوا-جايترك

.انا:ظأوالهان،ا"دأاض!لاهـوةذلك..الإثمءصامترتر*"منص2ا

.001:صالابمأيصبر11)
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القدر!ول3اتثه

:!أكبهاتهذه،وابرز"قدرفىيهظرونللذيئضتعرشهبهاتهناك

الشاملةإالّهءثدإئة:اولا

الو-ودؤءمائاالفايهأدلّه"ءث؟ْءولءناز،توحدءثاقديماتدور

..جناحهاتحتكله

:ءغاثلء-افىهـناالجدلو""وم

قاوةر،لاجنة"افرةت!هل!الةاسإينامّهمضررلئةةرقلماذا-ا

شاهاالتىالصورةتلاثعلالدؤمافىأناساة!نتخالفولماذا؟لمنار

،اصحا.وهناك،وفقرا.أء::اءةأ:اك..لأيجواالأفرادحياةفىوأقد4

تهرقالفارتات"ئهذهءنءإتإلى...و!هودبيضرهناك،وصضى

؟َوالناسالناسبين

أ!الهم،علىالناسيرا!بفلاذااقهبممفيئ"شى.كلوإذا؟ا!-3

،.،ث"نن"ءصاه،1ف!عطهوير..*ينالظاْوتكم،"مطةبء"ذولماذا

،النارل851دئةءثفىوقعءنذنبةا9بمثيئخهأطاعهنمافإاطاعهومن

؟4ا؟ةاهل8ئةءعهفىقعونYةصلوما

ص4؟برجميعأ"ءاسيمفهللمةلم.وفصلهرضي"أقهسعةفىشكلا-3

؟انرصو-ناتفىبرمأبد-املمولم

.ةدرهوفىأمهكلثفيئةفىابرادلونافارهـاالتىأثمهج!اتاابرزى!ذه

:واءدةوا"دةوالردبالحثوسنخناولها

ءلافهو،كرىالبثابر"هعفىالواقعالا-ت!فهـ-ذا:فأولا

مخناولفىجدوخلافوهو..فماملةقدرةابدش"و،عاليةحتكةاقنصخه

كلزاهيةألواناإلاليسالكوفىالظامواقعفىوركانه،المحدودالنظر
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الألرانهذهءنةيئسهق،الو%ودصىف!حةفىالمناسبوصههيأخذءغالون

و!بدعاتصرراهناقهماينها.

إلانخهإفينبنالرنولا،وا-دةامةمنالناسلجعلبكرساهولو،

أ)-كاكللألاتةاقهـولافالاصف!ذا،3خليةولذلك.إكرر"مءن

أءصاؤ.،لفةتىاالةردالإؤ-انإن..لاو-ودألىوىأطإق!خمبهالذى

وعين،وةررمراهسوفيه،وشعرولحمعظمفيه..اه"زإؤهوةهيهافي

منذلكيرءإلى..ر-لمر*نويدأن،وأستان،ولسانوأذن

تحفقوظا:فماءتم!فوا،صهورهادةع!هعوه!..وأعضا.ارح"و

نأشأنهمنصل!ءصوصفيهدىيرؤ،ء.جىازهاكللتبماملانياؤ-اإوبمودا

،أعضاءء4جمو"انهأسهانالإ)ث*،فلأ،هةقاهويحفظالإزصمانبمكيانيد

.الوا-دبال!ضومايمون4أشبوا"دوكيان5وإن!

؟،مثلانفاأاهونااذأو،عينا..؟ءدةواقظ""ؤهانالإلوكانوماذا

كانلوماذاإل1أدإ"")لإؤ-اءفمومولا،لهممضءصلا!كاذاكإذإنه

-ردو"جدثذنه!؟ابكرو1،1رأوة،ساشي..؟احدا"او5؟"bءودلوا

)عدمانلهجمرزولا،صفةلهترفلا

لأدوارتوزيعإيخ!ا!و..اناسافىييوالذىالا-تلاففهذا

م!نه،)ا"ذكل..الأرضظ!رءله"؟شرىالجنس؟"لهااىأ11"صة

الاَلااز-ييرفىدورهاني!ةالمي!الاَلةةظ*4كاْؤدىكلدورهايؤدى

"ظوظ!مو!باينالناساثينألا"للإفهـذاتعايلفىأ؟اءظيةول

يحبولم،بريغليوفقالنامم!حطهابايئضالفنجاإتعالىاقهأنوأءلم:فيها

ينمهخرنوابهولملوالهاسلأن..كلههإحيكملففياة؟ا؟ن!ميوفقان

فيارواأنلجازوادنلفةإة"قةاالأءو!فىينةواكأءيروكاالختلفةبالأص"اب

المصلحة،وةطلال!،الهي!شل!هأبهـذاوفى..وأ)-يا-"الملكبأجمعهم
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.(1ا5اوالتواروالبر

عنلرغبواالعإ-لإصغ:!نبا،سبابءسضرينيمويوالمولو،

صنفكلولكن،باغةالدؤ)2(صابةاةوأالبيطرةوعناجمهيئافيامة

تةصيرأرأىإذافالحائك،علإمذلاثلو?3فيهءند!ما!فيمزالناسمن

راىإذارالحجام11ح!اميالهظل"رقاأو-دهةسرءأو.بهصامن

11حانكيالهقال"صاحبمنتةصيرأ

ئنلافوالاتفاقل!سبباالاختلافبهلأنأرأدتعالىاقهأن"ولولا

في!حا،والاَخر،"-ناووا-دا،بلاطووآ%ر،اقيرواحدا-عللما

ذكيا،ا"دووا5نامج!:ووآءرعاتلااحدووا،اةقيرو7خرءتاأ"دووا

لطاعةباو،يطيعونلا-تبارباو،!ليضقيلاكم)فخاايمنو،غبياو6خر

علهمليجه"طاعةءلىبه*3انواحب،ليبمهـههمإ؟3م،فةرقيسعدون

صنع،ماواءم.وأولىأبلىماأحسقماوتعالىفسجانه،ألنوبة

مادبراوا"بمن

رغبواولو،عراة)وو!ناالحإك!عارعن؟كمرغبوالوالناسلأن"

لذهبتأ،لا-"1ءنارءبوولو،را.بالةأ:قيناالبناءك!دعنبأجمعهم

نءورء!إكراهغيرعلىفسخر!..المعاشا!لولبطلالأقوأت

،دط.ء!

:بةولثم

الاشباءمقاختاروالماوغلهمالناسطبائعاختلافلا"ولو

كانولو؟م!طهاأوإلاالأءصارومن،اعدلاإلاالبلادومق،أصنهاإلا

ا!رر.:هوا.(1)

(r)!صر.لىعقرةكانثالباءظزكرعاالق9صناطتهـهده..الجزارة:هه.

"!يصر(!نياه1،-"
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ولما،الهليا"بلادعلىوؤشاجروأ،الوا-ولطابع!،يتةاجزواذلك

صلح.لإنهم!مولما،لجدوسيفا

عةاالقناغايئإلىالةسخيربهمصارةقد8

ألصافى،إلىالآجامساكنىحركتلووأنتعذلكيمونلا"وكيمف

إلىبرالووساكنى،"جطرإلىالجهالكنىوسا،ايىالإلمطل"-2وساكنى

.انز)عافرطعا!مولأقى،المتمقلوبهملأذابالمدز

إير:لزبنااقهء!هرلظو..لأوطاناءبإن"بلدأن!ر:قيلوقد"

رها2ظءلهوأ"س..هبأؤطاغمء!مأقغأقم!؟!مرشى?نالناسليماس

ذلكولولا،لغير.مالهانيسرهلابعةلهمةجبوهـوإلأأسانإ

فىصاسدأنهئرى؟نوإنإزرانولءنكل،ء-دأولذأبواك!الماتوأ

.ضىءفىع!-ودفمويثىء

وأسماواءدأ،واح!ةبدةات!ازءو)الأ!"اباءتلافلاولو8

اوأءرةو!ضية

"ةنجيحةلأسماءإلىا-لختلفةاهميافيااختيارهعشى-؟عارواةقد"

والمتاجر،مهاحةوالصنا،ت،بمفولةوالأسماء..السمجةوالأ)قاب

.نحلاةالطرقعصف،مماايف

بالذىونلايمف"رإنكانوا"باعانوفىءهم!مةأظاهـرأفىءطالقةول!،نها"

يىمىأنوأ!دإلىصببمنة-جان...ذلدمن""ليمأرركمدبر.

يسميهان2خرإلىو-بب،ثيطانايم!هيهأن2خرإلىو":ب،عداأبنه

بينيخالفلملوالن!اسلأن..حمارااببانأخرإلىو-:ب،أقهعبد

ذلا!فىوكان،وأحديثى.علىيجتمةواأنجازالأمماءأختلاففىعللهم

.ى.المعلاملاتونساد،اللاماتبطلان
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لةاتمو!تعهور!وأ"تلافئلهموفياألوأن!مرهايتإذأأتوأ"

أءور!ءسبءلىألهاعانةجم!وبة21رءلماثم3ئةعاباأنءلت،وؤ*"3

وأثكالها.صهورهااختلاففىأى-رة5الظا

الاقىى..إصلمك!مإره!ع!اإلاالو"وهم!وفىدانملففيألم"وانه

منله-يرالدر!ذلاثأنيرىوهوإلابدر!سا"!ةقطيخلماحداان

-يرأ)ساهةقلكأنيرىو!وإلابدر!لمهإمةق!اءدإثترولم؟سلهء4

صاحبْئجامايرىسلمعتهفىيرىاسا""أصاءبولوكان؟.4دركلمنله

السلعةصا"بفيهمايرىالدر!فىيرىالدر!صاءبو؟نهالدرم

1(11)"ابداولأبيعابدأشراه3!لهما)ؤفق

القضيةهذ.وبمةعنؤلقد!ف..ليانالجاحظبيانإهدوليس

)-يرالنافذةوملا"فاتهاطياةواقعمنءستلم!اذلك..و-لاه!ال!امض4

إلى-ةديةبةوةمساقونو)كانهم،الظاهرفىأ"رأرلناسظ،ؤيهاالأءور

011وة:!يح"!نكلء-لتطيهوأوان،فجاكلءسا-ءوان

:والأصدقياءأل!*رأه

للهجتمعالعامةالمصاحةاقتضتهالذىالاءقلافهذأان:دوربما

"ذاوأن،الإؤم!انيةأبر"رعةمنجا؟بعبيرح!ابءلهوقعقد"8شرى

إنماإتوألى:والمادياتفى11ةاسمنال!خيرح!اةفى!دوالذىالنةص

اهادةوالصال!لينللاَخوبهايت!ةق

نبه؟.ماذ.الخاقأوثوهاصىاو،إضا"راوهذأؤقيرأبهونفموإلا

الوضعهذا)نةم!4و5اختاروهل؟ألبشرىأبناهأهعبعاتقهعلىيرقعولم

الغبن؟بهذاورضى

.!دهاوما631سحظاولر-اذ(9)
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:وجوهمنمردودالاعراضهذأإن:ونفول

فقرأءأومرضىلأ!ماثقييا.أغمفىىالذتقاولئدأن:أولا

الذىبالوضعأنفس!ملايرون-هؤلاهنازلةدها،ا!الا؟غنوقلأكمأؤ

وهذأ..صالاألناسأ--نم3نفهأراوابمارإكمةل..فيهالناسيرا!

الإةسانينين"ذىابلىليأءهـوألةزن!سظأعنالحياةبهتخدى:االذىاطدأع

قي.مقالجا"ظرأىفىرأينا،؟واهـ"4إلي2:بو،صإته

؟.عذأيمنولم،تدذكانلماذأ:إ-ألأنللإأسانليس:وثانيا

نهظنحلوثصحSalkوهو،قدرالذىوهـو،خلقلذىا"*ظيمهواؤالخالان

سؤاله؟وففلمااسدالهذأاشألأقأمشجهبولو)"ممتهنفضى؟

وفى،عالمإلىسمالمومق،خلقإلىءلقمقئنقلاولطافابدأحدعند

عق!لاأبداصالبه!-تقرلاالذىالخلرقهذاالشقا?لىيدخلماهذأ

وأءم51أطقئعاولو005للوجودالعامالظأمءإ!يد--لالذىأبخلل

(01،ضلأراول!هـو!"-تسدلة

بهمانحلوقفىكلوأوح،شاءا!،شا.،؟خاةهاددّه-لق:ثالأ

ااط:اةفىبهيقرمانلهقدرالذىالدورفىو"ودهيصلح

نحلوقففىكل..،هدىثم،"اكأ"شىءكلاعطىالذى":جعالمىفال

اتضتماحسبعلى،لهاةدراو%ودهماي!يموالأ!هته-دادالقوىمق

العالية.الحنم

عنسئلء:"أددّهرضىاططاببنصرأناط!ئ!-اربنكلسلمءن

ءلىده!وأ:3ذرتغمظ!ور!ءق6دمإىءقربكأ"ذؤإذ":ألايةسنى

عقإناكناأكأيامةأيومولوا"ةاندنا2ثةبهةقالوأ؟إمبرتألمه3نضأ

عليهاقهصلىاقهر!ىولعةت:ءتهامّهرضىهمرفقال،غافلينهذا

ليمينهظ!رهعلهسح3دمءاقلماوجلثاالّهث!نم9ةتالمء!نهاسئلو-ر
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إهملون،أءنةأهلإ*ملو!ب!نةهؤلاءخاقت:ةقالذريتهمنهظستخرج

النارلاصإ*ه-لولمنارءؤلا.ؤةالثته,ذمة"ظة-ص!رجظ!رهص!حثم

اقهرءولفقال؟"عملف"ديم:اقهيارسول:الف"رء-لفقام،-كهلون

إ"ملاء"مهلهللإ:-"البدء)قاذاوبملءزامّهان:وسلم"عإاقهمهلى

أ-تعملهللنارالعهد.خلقوإذأ،الجنةاهـلصلعلىيموت"ىاطنةاهل

.(1،)ألاربهيدخلهفالناراهلصلءلىوهوي!وتءىالناراهلبعهل

:،لءنها!هرضىابطاابىإنءلىءقأ)-لىعبدالر!قاب!وءن

فقعدوسلمءليهاللهصلىأللّهر!هولفأقى،"ورر!دإقيعفى-نازةفىكنا

لا:ظلثم،بمخصرتهيهتوهوراسهنجسهـةء4ومعه،ءولهوفعدنا

قدوإلا،الناراوأ؟نةمنم!ن!اوةد!تبإلاء:"وسةنةسءنماءنم

علي!!تا؟ناةلىكلافلا..االّهيارسول:رجلفقال،سعهةاوتهق!يةكتبت

ومن،هلا)-هادة1!لإلىؤ-يصيرألىهادةاهلمنمناكانؤن،العملوندع

عليهافهصلىهال؟الشةاءهل1صلإلىفممهيصيرالشقاءاهلءنمناكان

هل1ل!،لؤ!يسرون11-هادةاهلأها،لهخلقإ،م!سرفكلأصلموأ:وسلم

فأما5قرأثمقاوةال!فاهلل!هلفإسروناكقياوةأولوأما،السعادة

وأستغنىفيلمقوأما،لليسرىذ،فيسرهبالحهئوصدونووأاعطىمن

للعسرى،)3(8وونيسرهباطسنىو-ذب

خلقه:ىهأول:وسلمءليهاالّهصلىاقهر-ول:ظلصرأبقوعن

ةيهاومايمونالدنياو!ب،يمايئيديه،و؟تابيمينهفأخذهالقلموجلعزاقه

ثم،الذكرفىجمندهفأمضاهإسياأورطب،و؟وربرامعهول!لمق

ماكننمورررخإناكنا،وقالاعايمينطقهذاكتابئاشةنمهإناقرأوأ:ظل

()14s071صللأبرىثت

(T)84ْءزهم!!حصب 7 e
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،؟(امنهأفرغيفىهمنإلأالزخيهونف!ل،ملون.ءة

وأن،يشها.ةيمفرراءما!كلاقأنالخبيرالحكيمحهيةافنضتهيدأ

وبةهلأءلاللنارب"لوأن،ت*هلمونأء"ل51وب!هلاءلألاجنةب*ل

:يرهلون"نارأهل

فىإقرفرالجنةفى،ؤافر"،ءؤمنومةمؤ:مكافر!ظقيمالذىهو"

لأملأنكلئالةول!قو)كن،هداهانةسلاَ"؟ناكلشئناولو"الس!"ير

.،اجيينوألراسأءنةءنجهنم

نفسهفىارووروألأ،وإ-تقنهبهؤءنانإؤمناءلهيجبماءذا

فلمماوما؟لج!ةؤلاء5كانلماذا:ةقيولأوّعلىالثجد"فاتشظ

الله،ءلىتمااوريؤالالىهديأإن..؟دنبهموما؟للنارءؤلاهصارولماذا

،يىالون.ولمرلمة"لصالميىاللا"..4ضالةإلىيوجههأن؟حلوقلاير)"يئ

واطد.وألرضاالتس)يمب!يرتيقابلأنالله4حكهوتعالت

وأن،وتعهليجذأنعانيهاكنو،*ترضأوإ-أريأنللهـؤءقليماس

لهوةلموبمظاتا!هود)ك،صلمات*ءل!اانو،المى*ادةأهلمنأنه"ةدر

."وريولهمصااللهوريرىأصلموا

وهذأ،تةحأنقيلىترJُوأقيوالةابتداءلناتبمثفلاالأءورإن

و"ثئ،نهءنأهلالسعادةايدرىلالسه*يدظ!.عايناوفضلهب!االلهر-4مق

نءكانهناو.ن..يهوأء"مررأماموأجديع.."ثقاءهل1ن.أثهثهلملا

..السعادةل51بعملثعهلوأن،اللهرحمةفىيطمعأنإزسانوابربكل

هلمها،1ءنبمونفقدنجمإلىا،ؤدتامارقأثةجنبوأن،منهميمونفقد

بأنهلهفيارةاكفروالهدىوالهدىالخيرتقطرعليئماظ!أمماانةوليملم

نذبردفهذاو"مصاةالةجاركل-الكا؟ياإنكانأما.."-هادةاهلمق

.0IVل!هجرىأامئت(11
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إلىمهالكوجههأ"يىذو،رضطليهيروأعيهفلإتدبر،"!فةاءل51مقبأنه

ب!ضقالوقد..اللهإلىذللثإ*دءصيرهليدعئماإدىاوم!اهجاطق

اؤءن!ولأولبدبرا"ازميراليهولكن..11"درنوكل%لمطلمإ؟:ا:"صالحين

قءأط:يثتميز"ىءاث"أ؟تمماعلىاؤء:ينأليذرالا4كانما،:ت!الىالله

نيةالإأ-اأنوضعسهـجدنهة!(،؟ألضب)ءلمىليطل!ماقهكانوما،اطيبأ

ليةوز%!دهيةهلأننسانإكلوأجبوان،اءتحانوإءلاءاهـوةالحيافى

نهإ50دحينا!اء3اؤىفى"تزدىءنم!"فيكلولينبو،الامتمان"-ذافى

مهىو)بطلالمحنةاتلزأءلمهـناهلوو،س!يئأس"فةلملا،صرى"أمتمان

.ومثاعهون،قونوسا،مقهرونؤ،ءلمونداككانولما،نالامت!،1

.جمر.ول!بذل،سعيهكل)؟-مى،اخيبأعلىليمالمةآاالّه؟نوما8

إذا:شخرصقيولان:أالّهمث؟ئةصولئدورالتىا،ومنالثبهاتهذأ

"*صاةيهذبذأولما؟إمصاأءلمىإ)ناسببافلاذاأقهفييئةمثىءكل؟ن

أطاء"ممافإْاطاعهوءن؟ث؟لمظعصاهنمافاٍءصطهوهن؟اطإ:هينأئموءه

مشيمْةفىوقع.نةصلوما؟النارل51ءثيئةفىوقعمنذنبؤا؟بممفيئنهْ

.؟الجنةأفل

يشاه،ءنيؤتيأفهفنىذلك":وأح!ة:!ؤذا5ع!!والجوأب

،)2(ا!ظيم"فضلذووا!

؟هذاةتا!وما؟هذاذنبماهنايقاللاإنهثم

يرةىهـنانللهبدا!لابرو،نقدوفضاه،ءضىقدرليقاو)كن

وهؤلاهءؤلاءنمدمم!،05صهارءميرأىوإلىصالكانأىعليومجمد

على"هضكمفض)ناانظركيف،محماورارإكعمااءكانوماربكءطاهمق

.917عرانلT-ورة)1(

،61471:ا!ساهصيرة؟2)
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.،نففلإ)1،وأكبردرجاتأكبر-وللاءرةإمض

الجنةادخلهمظلذين..ويرتار)ضاهما!م?هل،دته!"مظلخق

ناأقهففالى..وحكتهفبعدلهالنارأد-لهموالذفي،ور-تهةب!صله

وافه..غيره-قءلىالمر.!هتدىأنو5الظلمفإناظلمإليهإُونب

يشاهماملكةفى""ل،!ثىءور"ليسلأحد،كا"الكامالكسبحانه

،رالقإفىثةكلمهذا:فقالوا،معاويةبن2()ياسإإلىبملبرجاءوا8

،ونهامالمباداصوجلعزأدتهإناقول:ةقيال؟-ةولماةإياسقال

..اظماعقفىاخبر:إباسلهةقال..س!يئا)3("هبادلاتظلماقهوان

الرجليأخذأنظل9اظلمما:قالاأءرفبماابلى:قال؟لاترفهاوةمرفه

الانةاياسقال،لا:ظل؟ظلممالها-ذفن:إياسظل11لها!يسما

.،شى.و-لصعزقهفإن..الظلمعرفت

55

:"ولأنمتمااوللس!ضيةبدامماور

لِم؟وبرحمتهجميعأالناسيثهللازلم،وفضلهأقهرحمة-مةفىلاشك

نه؟ورصواجناتهفىجميعايدخىل!ملم

بةص!وأنه..بأحدتضيقأنءنأوسحأور4رحمةأن..وابراب

ومناالنارارأهلالد"لسبحانهفيصلهو،افي"الجنةل51دخلصهجانه

نءأشدهوماهناكبهونانيروزأفلا؟اهـوالءنالنارأءورمايدرى

،اناراعندأاناربأهلوقفقداقهفضلوان؟باءذاوهاغاظ،ولا5النار

ت!الى:قولهإلىامهلتعأألارمنوأءنمأعثرهوامو!نبيمان!موباعد

يؤءرموا!ك،مندابةعلىظ!ر!اكترماةفالمه!مالىإسأده"ؤاخذولوصه

.:9!9عوانل3-ورة11،

يس.بئبالأءنفلم41فىاثلنجربكاالذكاءفىاللبهفيسب)2(

ليدضاشه"نهامةا؟مىَولهكااا2.هروأةمالانثفولونالذبئ،ق!رة،ىرو5افي5)3(

الهّ."نالخم-ا،طيء6روبربمء:ْ-
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فيذإلا،1(إصيرأإبدباده؟ناالّهفإن،أجلممجاهفإذا،ء-مىأجلإلىْ

معإنهم..،بصيرأإهمادهنKفإنه،:!بحانهقولهفىوالةضلالرحمةريم

.حالفىص،!ميصاحمايقدر،ب!مبرميروهو،عبادهفهمظالم

وخذلانهاقه!ووق:ثاةيا

نأ..إضةالمر"ةلموبأصحابخوأطرفىتدوراىاالشبهاتومق

وهwبعبدأرادوإذا،وفة""يرأبهبدارأدإذأاوّإن:قائليميقول

.هالخيرعنوصرفه،خذله

،ئلاثوساوس"يدىإينإ"وةيااقه-تابءن؟ياتثل"قاولهذا

تعالى:كاقرله

يضلهأنيردوهن،الإمهلإمصدرهإشرحيمديهأنأفهيردؤق"

الر-سامّهيرهلكاذلكهالممماهفىيصّ*د؟نما،حرجاضيقاصدرهيجعل

إشأوهن،يضلمله)قهفيامن:شأنه.جلوع"وله،ؤمنونلاالذينءلى

هدأها،نةسكللاةلإتايث"ناولو:وعقوله،دءكلقييمصراطعلييرمله

ثله.وصة،أجمةينوأكسلجه!ةامقج!ثملأملألطمنىالهول-ق!نو)

وكةوله،مصسداوليالهتجدفلنَيضالومن311لهدىفهراقهيهدمن8

منيضل11ةإن05وك!وله،ةورمنلةفانورألهاقهيرهللمومق"

.،يشا.منوبهدىيمفا.

ذه5فيرى،ا)-وهودىاوسرأسهفىوتدورألاَياتهذ.قرا

اوالارضأمسموأتأظمتبه،الذ!والةدلتنةقلالخاقإينالتفرقةا

"قدر،بهجرىلماكأقيقهومماإْاطذلاناوألتوفيقءذاإن.وؤقول

.هبرهبادهاقهارادلماوتنفيذ

وقبليخلة3انوبهد،يخاقيمأنةبلعاءلونالخلقمااددّهعلمفقد"

(N)304اة:فاطرسورة.
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ف!وء-ر.منبماا?"كلئنمةؤءلىةئ..وفدرأرهاه..*ملوأأن

هءو%بوأ1ماله!وقية"ولولا،الحهنأهالجزعليهوث*د!،اهباداإلىالعهل

فةظيم،أ!ئه"ةمهوواللّهاءمنمهتيمابؤأقهفصمهذلك8..قالح!ا.الجزمنه

أ*ملاوأصاف،بماأ*هلأص!لىءد!ترو،؟تهبم!صاصلموةوماذءوصذلك

ن"وي!دىإثاهءنيصل".عاي!م-رمىبمهدوروذلكصلموابماايهمإ

:"!شا.)1(

افؤيم.ابنأثقواه

)أي!ا،يكلهو،انْفى"-"وإ،المبدإينتهالىاوّيخلىانوأطذلان"

،وءمت"،بهإ)طفو،لهيصنع،لي،ديماإ!كلهولا،يدء"ون!-"ألأوالتوفيق

عنه.يدءأو

امّه"ولاهفإن..إبلإسءدرهوإن،اقه!دىإ!نءطروحفا)*:د"

تفترس؟"ث"طاذ!ه"أفترء:"واعرضخذلهوإن،عدوهبه"ظفرلم

.المثهاةالةنئب

بلأنج!اوهـل9إن!اإوالذ:بإ!نالرأءىا-لطإذأثاةاذأب!اقيلن"ةاٍ

هنه؟تةجووالةننبءإ!ةهوةبأةن

-لمصدوقاا!ادقتال،؟الإؤ"انلذ"بيماانالشهاناقها*"ر:قيل

اةالمفذه5ملىالا*!نالمهمهطن"ذاأدتهطنمطرلمراءةن-"-كريمالنبىهةى

فابتود،ها.الذئباتوسا،دهااعطتفإذا،ضعهياعلى!ىلطانا)2(

،مإ*!"سريعةكأوهاةلجتإل""ص!إفولم،هأسوأجابت،!عو!"

الذثابمحلىفىودخلت،سبيلإليهلاذثا!)؟سالذىاواءى!ىوظرصظ

ااكاةعلىإلاالذنبكلالذنبفهل..!بمصيدأكاندخلهمنالذى

.51'صا!برى2لصرة."(1)

البملئميالا،ساطانطببمرو)؟!يعبادىان":فالىولا5هذاوسدق)2(

كوفى.ممة
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"يل"ث:اه.صاريلأرأهاوقد،ؤيئذرها،ويخوفملايحملرهاوألراولفيميلت

.")1(؟الذئابوادىودخلتالرايلعنأنفرديل

"مايب.مقاط:لإث؟يزبر"عةلاللإزران-*لط!تعالىونهسبماوالله

ريلهأرسلبللهوء4الإؤ-انو""الىسجانهأدتهيدعلمالعةلهذاهعحم

دءوملفىا"بونو،ط)فباالناس1!ةومل،فيومنشلشيئمبشر،1الهدى

،الةس5واهـوأ"مثبطانوسوساءنرتحذير؟غةلةمق!مإءةاظلرسل1

س:حانهفالته،ما"تةون!لىموة!ين"فهـدأله!إذبردقومافيلاقه"وما؟ن

إلىتم!كنأتوعافت،"صلالأوديئالى4ن!مهبر4جم!تمنصلإنما

وختم.ءلمءلىاللهوأصلا،هـواءإ!4اثخذءنأفرأيت"الهدئمرأس

فهذأ،؟اللهيةدءني!د؟ؤناءن!اوةبهسهعلىوجةلوقابهسهـ*4على

به.إبهواثقالذىالمباقو؟"ص!،"نفسه"ذللمقأقه"ذلانهو

بهوال!يىف؟انالإعنالصرف:ثالثا

الرجربينيخللمأقهإن:ةلظيةولال!،القدرفىألزيغمدأ-لومق

قءو!!رة!ا.وبىحءلييها،بةلوءلى%تمؤدنهبحاسإنهبل..بوحم!ن!-"بينو

م،س3وعلى،قربهمعلىاقهختم":الاياتبر"صقئطقمماوذلك..يمانالإ

ثؤمنونفلا،؟فرملءلبملااللهطب!عبل:لهوملو،ءملاوملصارملةملوعلى

وا!ممىفأصممم8:وزوله،نلوبهم)وّءسفأ!رفواأثمةوةوله"قليلاإلا

.،ةلوبميطمراناقهيردلمالذفياولنك"و!وله،أبصار!

إقوةء!اءمروفوهوأصاطاتأإءملأنالإأ-انإ-تطيعة؟ف

يد-لأبنؤق؟؟وطجععليه"تموقدالخيرإلىقله"يتجهويهف؟ظدرة

عنه؟!ىوقدالخيريرىوكيف؟الخيرا؟إ

5216صابرنيةلملابئالمثهم*فسي)2،
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إنماالخيرءنوص!ر!ااةلوباعلىاطثمهذابأنعصدودالقولوهذا

قبل،منهذاإلىناأ:س؟،يرلقلماو."دير.4خاةفىأقهتدبيرمقهو

،،مايث!اهيخاق"خاقهعليهثصلح؟ااءلمزأفه

ب!م،قلواللهصرفنصرزوااثَم":تةالىقولهتة-يرفىافيم1بئاةةول

عنهوالإءراضألاأءمرافعايهدمأ-كارهـسجحانهإثلمتثمفةيمقيلفإن

ءنالمفا5:لقاو8تؤةممونفىوأ5،،ةونءةسفىفأ،:ت!الىلقاقدو

ءهرضينوجعلهمصرفهمالذىهوكاتذافاٍ..،رضينهةالتذكرة

ذلك؟عايمم?عىفكيف،وكينومأة

،الهابإمخوةف!ن!م،عايهمو"جتهعدلهبينوندأفى!:"قيل

عليم،وانزل،شدىلمهاي!مإفأر!ل،الأسهاب!موهيأ،يقالطرلمو:في

أثمر،وأالحنيربينتجيزءةولافيممو"*ل،رسلها-:"أعليودعا!،!تبه

يمعأإمو-*ل،الةلاحواصه"اباودىوأسباب،أضاروأوالنافع

،لهدىاعلىائعمىاسضحبووأ،أ)تقوىعلىلموىا1وفىفتآ،ةاقىدوبصارأوا

..ومحبتهءنطاعتهنصرفتوأ،وملينمم3وضالقربهمعنقلوبهمفأعرضت

الهدىبابةءم!مأعليسدوأ3ة.عايهم"بتهوتلك،ةيهمعدلهؤذا

رفم.لاأخمنرواومما،سونهماضطرأراصعايهمفسدهواختساراءكمارادة

؟النشأةهذهغيرعلىثمولأؤ-أ،ألصفةذه5ءيرعليلخاةآشاهولو8

،والفاروالنافع،و"ظلةوالور؟والس!لالعلوخالقتعالىونهشحاواقه

وقوأهاوصفاكالا!ا3وءهطها،والشياطايئرالملا:!،والخب!ثاولميوأ

-ناتكاجيوأ-ء!ابولامهافب!ة،له-اقتفيماملماتعوكلس،الاوأةعا

عتة،وفقعلىجارذلكوكل-كالإة-ان-ت!اومشيةبإرأد!اؤبهة!ا

علطلمانهبةولا،ال!اموملكةالقدسى؟لهوءفضحمدهموجبوهو

مق!مْبررإلابه!ضةهوإدط،مابوجهعايهمخيماالىذلكهـنالخاق
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البؤ)1(،.

يردهاولم،عليهاوطبيع،قومقلوبعلىخىتموء-لعزأقهان"

قأطعنوأصه!ا؟تبهمرهفلماطقمنفأصاها،لم!صيتهوارادها،ثهلعباد

ذلكفرلهلم:بفلأنلةاثلوز2لا..يدمايربخلة"تة*سب..قسيههفلم

الحق.فضلطرء!،فعلهفىو"لعزاللهعارضةةدذلكظلنatبهم

الذيناوإئك"للإيمانقلوب!مؤ!ثرحأ"بمنيادهمنكلأصص،

والعمميانو"فسيوقاكىفرإ)ي!مأوكره،بهم"بوفىيمانوزثنهالإإليهمجمب

.،)2(حكيمعايموالله،وزهمةاللهمنفضلا،الر)ش!ونمأولئك

وخلقاطلة"خلقةح؟إشاهمايخلق،تقديرهواللّهقدرءنرذاكفهذا

..أهلاولانار،هبهلالغثنةخلق،النار

الحكةمكنز-اؤلأويهؤالىموضعيمونأنلايروزقاناوا،مركا

نان!سهالمر.بهيأ-ذانءبألذىواكن..اطاقبينالنخالفهذافى

فإن،أل!ونوألترهيئادهابهعسنوان،لدهمةثوانف،الخيرجافيإلىينحاز

وإن.ءوموةقااللهمنناكلهامهغاإلىقهطرفىمضى"سهادةاهلمنكان

أرادوما،ءير.اقدوأرادشإئاأرادفقهإليهالًامرفلإسا!فقا.من؟ن

..عليهاللّه!سهدا!ذىاطيرو!و،ي!ضىالذىهوأقه

ال!زألى.الإماميقوفف

،و-وبلاءلن!،والأختراعباطأقمتة!ل-سج!انه-وأنه"

والنعمة،والإحساناله!لفله،لزوملاعنوالإصلاخبالإنةامومتطاول

.403ص:ملأكل9كةسبر(1)

.001صالابرىالشر")2(
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ينتا!مو،ا"لعذابأنوأععبادهءإ!ءصبأنعلىظدراإذكان،والأمتنان

منهيمنولم،عدلامنها.؟نذلا!هـلولواوالأوصابألاَلأمإءسوب

بحم،عاتأاطاءلىإؤءنينأدهء"اءثدتوبملءزنهوأ،المظولا،يمحاقى

،فعللاحد"عالاءبإذ،واالزومالاممت!تماقوالوءدلابكلماكرم1

.،(1ظلم)صنهولاثفور

أقه.علىيختارأنلأءد8شاو،اثاءإطها!ثاءيئق"انهيفاللّه

مقءء2!نملأملأنمنىا"ولأ!قو)يمنا،15دأ5قيسكلنيماخالأ!فإشاولو"

ءرأعدعلىير"لهشأوهن،ضدلهاقهاصمأ"ؤن..،أجم!ينوا)"اسا؟ءلمة

!،ء-تقيم

مقيناوأودع،وفصله،وعل"،سا?يمهعانه-بحاأقهخافها

واك!ر،و"!حير،وأ)ضاروأ)ناح،والةبهيخاء-ن!ينبهافيرقماألهوى

فابصاراأمامير!هونو،وءئذرونء"بثرونلرل!لألإريطإناء!نههـ""ثموا

بينا3نقدح!أو،بهن!مذرءذرهذاةرردانافليماس..وأ!دىاءقص!الم

قةطروإلى.اددّهءخابإلىء"ءامدءوونإ؟نا..سرأتةقترفمقمايدى

العدلهوذلاث،فهليها!ىومن،ةلنفمسهأبصرؤق،إليهإوصلأاطق

.،فشرشزاوإن،لخيرخيراإن،!لهثمرة،ءلبهكليرنالالذىالإلهى

الأصىفىسيتومىوما5؟،زعون؟كيف)صمما؟؟لمجرمينإطبنأأة"ج!ل

لاحيا?أء-توىوما،ورلحراولاأفىالاوا):ورولا)أفالماتولا،والبصير

.،أتلأءواولا

الرسل،إرشالوماجدوى:ؤفولأنإلىلِمراهوأاجاللجبكولايرمهبن

هل,؟لأزلامنذ"ثقىوثقى،ا-"يياءهدوقد،وال!ثا،ءرنفعوما

؟السعدأهعالمإلى"شقىثصيرأو،شئإلى"سعيديت!ولأنبهذأيمكن

.16سالنزالىضاثه1ثراعد1()
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فى!قو4:8ءلةفىاقهممفررمْةلضا.تبمامضى"كلدرة"ر.ص.ابوا؟و

إُظهمهاجوا،الحقمعالناسءحنه!"ومحااثوايمن""-"يرفئوةهـنهقمأ؟نة

،فهل؟-اماقيإنماجأنهيرىشهـولاثأوجعيرءجهحاعندهإز-اجهعم

امّهْرسل.بخاكها""،ءدءوةو؟نت،الرلصلبعث-كانما-ئءلىإؤاخذو

.،(1)إ!إنةءنشّءءنيسىو،"لإ:4ءقءلكءفايملك"هيادالى

لم"فشإخهإالذىإمحضاالخاعارءمهاتمااقرأالنهر2نه-دإولقد

ف!ال..عبادهفىوصعاالّهعاةمكىtحمياعغالابمدوىالرسثحدءوةعبجنالنماس

ءلمذابامعذبهماومهاكماوّةوماتعمأونلمنهمامةظلتوإذ8.تعالى

،ا!"ون)هاثمو،إلىربمممعذرة:أقالو،ق!ينالفاقلاهالةردفيكان.؟8شديدا

،...كلونيرويرفيوعهو،الناهوهعههءيدوالوءدبالوووالنهىوالأمو

ةأمقدروص،ءصيرءصيراىإلىمغاحد.3لأ،وأحمدوصحفىصكام

يأسأ،وعدالماتءقىانهالثقىولوعلم.ءئجاطامع"!ى"ادةاءلمن

4ءةدضينقدإذو،خيرسهىإلىؤ"،أضيرصللماس!دنهأأ)!صحييدعلمولو

..الأمهههحر"هاءلموجحير-وهالنبنمااوزا.

؟3امقامل!ميرطيباو،اطءإةءودفىسولاناءةوما؟ن،هذاكانلوة

همحاهواممع

،أسماءباصلمةجماليالىكوأنإ"لميوناكاةو":وةعهديث!دواالذيئ

وظع..ءليهفيطلعي.الصمهأ-تانهءني"نأيمثفأمحءلىقادنهلهمحانهوا

عدهـمظفىكا..هنهاءلىالدالة"مفواهدهنكاثير"يمريماقر6نأفىباء

إلىالفيإ"اسرالذىاطدءتفىوكا،منه،أث"عا"أقهبراوقدالإفك

أ)ىادكثيرةالاالاتفىوكا..بهاقهفأفيه..أيفاعة"ثمأزوأ-4ب!ض

يهوهمنوهاةبتونصهدؤرهمفىصاو!صفتإنافقينافضت

3ية.مىو،ة9()

..3*0افلاصسورة2()
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أنكثرفبمان،ادنجرةعهدفىهذأالمم!فيوغيرالمسدونعرف

ءؤهنسؤالإسألهبعض3م،ءفيبةأمورعناله!لمسألونالذيئْئلونالسا

عنروىةقيد!.مم!تهزىءمنافقسؤاليم!الهكان3وبعض،ء-لتوثق

،ا.أيهتهزويىلمعا!يهاقهكلاقهر!هول،شألون"ومكان.قالعباسبنا

،؟(اناقئاايئ:؟اة!تهتضألرجليةولو؟أبىمن:ألرجلفيةول

هذاذحلونهلابهذايمالكلالريهولوض!اق...ئمونالساولقد!كثر

.اظيمواالتلاهفتنةمصدرل!ن"باب

وإليك05حداله"!موانلأمرا!هذ!ميحهءأنيم"مصرالر!ولوأراد

.ماحدث

فقامتوماوسلمءليهاقهصلىاالّهر!ىولءضب.قالالسدىعقرو!

اليهفقام،بهأنبأتمإلاشىهعنلا!سألوننمفإ..فى"سر.ةتمال..خطيبا

زربه-فىاى-ةيهيطةنو؟ن،بنح!أفةأالّهعبدا"ةقالء3بنىمقرجل

إليهةقام،بيهاإلىفدعاه،فلانابوك.فةال؟ابىبقاللهيارسرل.ةقال

وبك،بارباللهرضإنا،اللهيارسول،وظلرجلهة"!بلالضطاببنعر

ينلفلم،عنكاللهعفاءناظعف،ْاماماافر؟ناإودينابالإسلامو،ني!ا

لا..،رضى)3(!قابه

ا!بانلهمحين،لفهرسرلعنالمؤمنونتليقا.اعغدرسهذأو؟ن

الحياةفنواجه،عنا"طو"فيب!ف!ظلأنفىالخيركلاطيرأن

لنذا5إخيرو..و3مالناناإتقيديرالم!ضةبىونلقَى،بمدركاثناوبحواستا

005نحياولن،نترلب

800

هـ.هء2ءكثيرابنثف!ير)1(

001ء2ءبقورالمصر)2(
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اكأتحسض

إالةدوالإيمان

و005اأبدَير!لفلاوا"دطرء!أ)ةدر.اءرفىالمؤصينطر"!ان

.خيرهـوصر.:بهالإيهان

ؤءنع،أعطىبماو،وةدر4ىة؟ايمانالإإمهتوبمبباقهيمانالإلأن

ليه،إشوصا،هى-"يثىء!طإذ،ةظهوأاةورم؟او،أةقيرواةئ؟ا.و

ءلي.ع!رى،أفهظقمنوخاق،الأفه:اهتلكهـنشىءإلاالإزهانوما

المحه،لإذنإلامصيه"منأصابها"..عدلهاقتضىوها،ء*لتهثهاهتما

.،)؟(عليمشىهبكلواللّه،قابه""هالافهتؤهنومن

صلىاقهرصهولإلىفارساهدت:قالعنههاأالّهرةىعباسابنءق

ءإ!يهاقهصهلىاالّهر!ىولاجمبتكاهن!ا2،5(ملهـل"):م!باهبةلىوسلمعايهاقه

يمةقد---لقَإيا.ةدعاثم،لهارءناةن!إنا،ليفو،"صوففدعا،وسم

اركب:وقال،ركبثج،عاجمهاوذرو،ثم،13إرثج،فثناها--متاه

!دهبفضس31(قدالةرةة!بعصاذإنا-ىناوومر،!ل!4ةر!سق،ءلامثا

اللّهحةظا،ير"ظكاوّا-ظظ."ءلاميرا05لوظالأ?سء:ءيءلهئاليم

الأة-لامبرفت،اللّهإلاإءلفولا،اللّهخير.لت!1ولا،لىتجاهتجد.

الأرضوأهلا)ءحماءأ!لأنلوإيىهنفهـهىالذىةو،اور*فهوطويت

أ!-لأَنولو،ااشعمااءوماأللّهماعتب"يروكفيسانعلىاءت*وأ

.11"-ت-ورة(1)

ةوية.ةت"،اطلقبرتمةأى3()

(r)الموقى.فيدةنالمدينةظهوم!ك

رقدر!ةض!ه-.-1م)
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أقهماكتببغيرينفعوكانعلىأصمةوأالأرضوأهلموأتألم!

القينهذابمثللىصفاالّهريولالاقلت،.هذلكاعوأاستمامالك

يمقلماصابكما-أناء-لماى-تعلمْ:؟ظلالدنيامناخوجحتى

.،لصيبك)1(يمنلمأ-طأكماوألط،ليخماثك

،يةحأنةهدبهور!ى،قهآممهلم،"قدرمعالمؤمنينيهبيلصهذه

لأقدأراومدأةمة،الأسبابإألملأخذاؤمنينأيصبيلمقةإنثقعانقبلأما

.قدأرلأبا

-يرأصابهإنافهاطافأإ؟اداءةوفوقدرهأقهقيفاه.اؤهناإن

المفكرئوحم!،أصابهالذىالحنرحسنى،جميعانيانالحم!لهفبمان،شكر

ويينجزى5:تعالىلةولهاييتنجازا..ورضىاقهمنخيرايندادالذى

كانمصيبةإنهاصاوإن..،لأزيد؟مشكرك!لق"ةوةوله،ينالضاكر

يهدونهمماءباد.بهأالّهبئلىمافإن،لم!هألاقي"سهئ..هعاإررنيانله

..الذنوب!ا!كفر،اقهمنرحمة-تدبروهلو-!ققه"فىو5إنمامصائب

آعالى:قال،الذ"ربهيعظهيوالأ"ربهأفهتضاءفالذىاصبراوحيئْ

،جةونرأإ)يهناوإ،قهانالواظء!ر"ةغماصاإذأالذينيئبرالصاوبشر"

.،أالمةدون)3(لمكوأو)ة،ورحمةربممهـناتصلموعليممأولئك

ا،"يبة،ولاتذله،الهمةتبطر.لاوقدرهاقهإقضاءاؤمقأشأنذلك

وأدته،.ومايمر2بماأدتهمن!لإ-تةجلنجاوإ،ءنأدتهكا"ذلكيةلمأنلأنه

بهماةصلحويعلمشئوكمويدبر،عبادهأصيتوليأذىأهووتعالمطسبحانه

.شرأاو10خيريحسبرنهمماامرم

11سللابرى"دصةمة(1) A.

601،709لأمزة*رة)2(

لهـل!"أَأصث!ق؟
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لا)!ح!ثسى

احبماءإ!أصبح!ت،الىلاا":عنهأفهرضىاططابفي!رقول

.هأكرهأواحبة؟اطيرَلاادرىلأفى،اكر.أو

الما!مأنين!ةأننمابرمنألاثق!ئمااواالممم!4"ضبلي!اكىيرآق"،!راولأااعأأطتلموًفىرم"أؤان!ا

النماتاتمجرفولا5:عنهأدتهرضىابصويأاء-قثكلول..االرصوثلج

تؤفى.امرولرب،نمفنجميافي9رههآاءرفلرب،الحهارثةياوأليلا،ألوافثة

.،(1)علبمعفيه

كءو"صبر،ئهإكلضاوالرضا،قيدرهيمانالإ،ءقتصىباقهيكانظلإ

..وتديره،اقهتةرَيرمز،كا"فذلك،إلا.منوما!نزل،م!رو.مقمايةح

..اوّعلىيختارأنلاصدوليم!

ارهاعنلايرفعوا)قدربالقضاهالإيمانإلىأخرىمرةفننبهونهود

أءدنالايح!تجف!..عبيماالمتر!بةالمسثوليةمقولاث*في،أحمالهتهمة

لاءنجبغىكذلك،عليهبها"دجةثةبلولا"اناسامعمعاملتهفىبالقدر

طبي!تناعلىوأقعالاَخوةلأن--هاب،اقهعند4حبماقهقدريج!لألن

إنمااةبمجالخسنميأوألشرالخيروأمل،الدنباالحجاةفىبهانعيشالتىاليهثريف

أميَادلهءدفلكامب5،ء3ابعيدآءرباعتجارلاأثبعةاعذهباءت!ارهو

صثؤ،ءاي!اأ)نايثأقفمارالق"فتيرةمصسثمفعءا،؟*"صعماءلىسبكأا

الةطرةعلىخرجوءن،ثوأبهوعظم،عاقيتهت8حيالةطرةخ"رى

..برورفيوهعا؟"صلaوبر!""اللّهله%)انإلا،بهعذاوحق،ءصيرهسا.

".ةرةالم!وا-مربكءإن

808

.0.7سالفبملابنالملبل11(!ةاء
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الضرفىالهحقشك

يمم!ك-ءنأنعليهفإنوثةسه-يره،.وب!درهاللّهإإؤمناإيمانومع

من.بابأ)قدرفىالتةقيرفإن..الناسمعأومعْ!سهاقدرأفى)طدتث

والزيغ.افتنةا..ايهإلدا"لالاثأمنةئحإذانهفإ،يىده"-ير

4اخلافأوكان،افرقةافبماونزمنماامهفيأعلىأجابأهذاةلتحاقد

منه.والمروق،"5الإطادو؟ن،الدينفىالف"نةوكانت

ففى،فيهإثاراةوا"قدرلى،ا؟دلءقالكريم":ينهفى"ذااجلمن

.لاقابوا)طمأني!"،للدين""لامةذلك

اللّه0ريىولإلى(1)هخرت:تال،ءن!م!اللهرةىصربن)لتهءبدعق

هلينالخرج3يةفىاختلفار-)ينصوتة"هع،يوماويهلمءليهألئهصلى

فىباءلافيتبدمكانمنلمكإنما":ةقال،أ*صبأوجم"فىهـ*رف

.،ه"كادتاب

يومذأتوسلمعايهاللهصلىاللهرسرلخرج:ظلاحمدءم!ندوفى

الغضبمقالرمان-بوجههفىتةاةص!نمااقدرأفىتكلهونوالهاس

؟قباآأ2(نكان4ءلكبهذأ؟ب!مضبهص4اللّهكيتابإونتضسامماةنةال

ويلمعليه)قهصلىاللهر!ولإليةاخرج:قالمالكفيأؤسوعن

ثم،ء:له!*صبلمشديداءضبافغضب،الدين:ى?نفىللّنازعو!ن

تم؟أمرابهذا.قالثج،أئفيسمعلىلاتهيجوا،عدأمةأ!اظل.فانت!را

المرا.ذروا:لظك!..بهذ)ق!مءنكانءلمكإْ!ا؟نهيهمذاعن،5أوليس

اراءافإنالمرأهذروأ،فتةتهلاتؤمقارأهاةإنهالمرأذروأ،-يرهاقلأ

اهلمراذروا.يمارىلااؤهـنانفإءالمراذروا،ألهمليحبطو،المفكيورث

.أاظهبرةأىا"ا-رةهندذهـالبهأى()1

09صر!بةلاينال!برات2()

http://www.al-maktabeh.com



-922-!.

.،(1)الةيامةيوملهلااشغالممارىفإن

فىاخبر:لهةقالءنهاللّهرضىابطاابىابئعلىاقىانرجلاوروى

.قال،ا"درأعنا"برفىقال،آ-لكةةلامظلمطرءق.ظل5ةدر9عن

ثم،يم!")ظلاَألتهء!ر.قال"قدرءنفىأ"بر.ظل،فلانلحهصليق!كر

ثلاثءنيائلاثإفى)ءنهأدتهرضىعلىلهةقيال،إهيدكيرالرجلولى

التها-لةك.أ-برفى:جاكأر8!ئةالمثأيمرأولمنلكاللهير"لولن"همال

افةجىء،أخبرفىةقالةشاءإاللا:قال؟يض"ثلمااوثاهلماوءلعز

فأ-برفىأءإقكقال،فهاءلابل؟.ظل؟شئتأو؟شاه؟ا)قياء"يوم

امِفيثةافىلكفلإس:قال..يئهاءإلكا،لاةظل،شثتاوكاياءأدتهكما

.،شىء)2(

نأإلامتنفم!ايردولا،له!فيحارألةدرفىضاطرةللرهتخطروقد

..بدمايرشاكو

دينذىإلىنةمى"رقأضطربصاالإؤمطنيممففأن"نابأسولا

،الدوأءو!لةهسالنصحء!البمنيضكاةش!ته"عونوأن،مجمطلم

تءء:د!هه:جبمدوصل..ال*ةتا!حدىأو؟إنه!نطاالمتبرمةْلاش!

لةلبه.وممهينالدانهثهفاهإلييهيضهيو

رر؟إلهأضا!احدأأجمدإنْ:ءرةذاتالعاصبنصروظل

اماإليهآأرحاذلكأنا،الأيث*رىموصىإوأؤتال

عليه؟إئء"ذك!ضيئاءإ!.قدت،صرو:لظْ

ن!م.:موسىأبوظل

ولم؟:!روظل

لايظلك!لافه:مومىابوظل

"-وابا)"(ولمُيحرْعيرومحتة

.282سا!-!صة""ةلىيخلتارتم!بد.نص:ا-(1)

"721مماءنرء-لرإوااالملى)3(702سل!جرىيمرة،31(
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وجهعلىهوادةفىفيهرفهاالخاطرةهذ.بهتمرأنالمسلمعلىباسلا

..ءلمبغيروبعلمللجدلخذراءنهاويولد،حولهايدوراندونمنالوجو.،

ستمعا.أوعدثا،مجلسهءضروألاجنبه!ةانالمم!لمعلىمايربفذلك

وعن"القدر،عقسألهوقد،ولاتهأحدإلىينالعزعهدبئ!رلَتب

.فقال،و.ن!رونهفييجادلونالذفيءآ

ولاأثبت،اأعصإ!نأكلبدعةقيدءوأأولا،اورلمىونمحدثةأ"دث،ما

به*مهم،ءئبامون،الجهلا.اءاهليةفىذكرهو)فدكان:افدوااءرمق

ئبمم.ءصاعلىنةمهكمأبهوّنءخز،أش!ارمفىبهوثقيولون

اللهصلىاقهرسولذكر.ثم،و"وةيثرةإلايزو.ةلمالإءلامجاءثم

رمهولمنلمىونالمصف!هعهثلاثةولاحد!ثيزولايقحدغيرفىوسلمعليه

تعداتةوظوبعد؟الر!ىولحياةفىفيهؤلتكلوا،وسلمعليهألتهصلىالله

لمالأفمياهمقشىهبمونأنلأنضحميو"ضطيفا،3ملرر!سا؟وتصدءما

.درهةديهة:ةذولم،بهكت!ايسصهولم،عل"،"يحط

كذا2يةاللّهانزلولم،وعذاعذأفىع!اة"و-لعزأقهظلةاتمؤ!اثن

بعدأظلوثم،ءقىماتأوثلهن5وءلميواقرأجمهاقدش"ةرهوأاكأد؟وكاذأ

ن!ممهنالأنملاثولا،يمقلمشاهوماشاء؟نؤما،وقدر:!تاب4،كاذلك

.،9(ورهبوا)ذلكد"رغبواثم،ن!هاولاضرا

الأمريمضىأنبعديذكر..ألفدرذكريمونأنيرباطدودهذ.فى

لتوذيئيذكرو..الذطمةصدواككرالمصيبةصدألعنراهذدفىليص!ون

باقه،نةوالاسةها،وال!ملالهمىمعاليهالأمروتهوييض،باالّهيمانالإ

الإ؟انهوفذلك،وقدرقىأقهبماالرضايمون!ذاإمدك!عليهوأكوكل

عليه.وأسثقبمبهنرضىة،بناقلوفىينهوين،إل!نايحببهأنامّةندصكوالذى

ملأ11*المينربالّهوالحد،المرسلينعلىبىسلام

233ص)!برىيثربة(11
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متتيسا

وياذا..ايمت!اباياذأأةارى"أءمتبت!لامماب!يلاأ-طا.وتعت

نا.5اتصويبهامعرورةنسدلم

يمالصألةر3نءن2ياتفىوقعتدفذهـأ،-طاهمقس!يئأأنغير

:وما..لهاالصحيحةالتلاوةإلىالتةتعاتوبمسع

:5عذأالاية"ةلى)طاءس"م!طر34صف!"فى:اولاة

ائنياطوعارالملأرض!اةقالدضانوصا!مماءاإلىاستوىثم،

.،يتائغااث!يماناظلتا..أوكرها

:ه!ذاألاَيةورلى.هعشرالثالث"!طر20عةحةفى:ثانيا

كانواصاياهة411يوموا!يسألنأؤقالهممعواثقالاأزقالهمولييحملق"

،يرستا

:5بمذالاقيا!"لى.ه.ءمتعتeAJIرالىط24iستح!ةفى:ثالثأ

.،لملاسبيءوصا""ثظإنهكاننالزابوا-قرولا"

:بمذايةلااة!ةلى.،.ألهمةسونطراسها431صةحةفى:بعأرأ

...الأرضفىلهملأزة!نأغويتنىفبمارب"

علحوعاه

.ألاولالسطر42صفحةفى

.يردا؟ثفاربنان!لماأصحهيموأ،الروىافيإلىهنسربانلاتاندبرِ
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أ:ءثا-خءرا

ريخا*1واإةا-ة"وأأ"ةاثداب!تءنعةيرإلىا""ثأهـ-ذأفىرء"ءا

أجع:إرأءذهأ!ههاونذكر

الكريماكأرآنا-1

ص"!حءط:*!ة....د-لم2-صح

"ب!ربنلاا،حبماممنأدلةام)إرإلوخ-3

بتالىبمدارطبع...القرعايت!-!ر-4!

اقاهرةباصضامةالايكلطبمة...بنعثيراتةمهير-5

ص"ك!عدءولوردة...اصلأصاف1تة-ير-1

9491ينةالندوىيسصدأوكأ""يئالجوزيةةلمبنلاالةيمالشمهثر-7

ئد""ءقاص"ب

0591صنةقىأةأصاهدعدتحة"يئتيه"4لافياممهل!يماإع!"ءراؤلتصاه-ا

13460س:4"المنير"طاعةزر""زبنلااتأنهو1ّ!3

0691":"ا"رقأالكاتابدأرا؟وزيةقيملابنا)ررإيىشفاء-3

الحأيءصطفىءطبعةالمىللترالفلاء4"فتغا-4

اطلمبى"صمافىءطجعهّرشدلاةناخم!افتاغأفتهـ-

الحلبىمماءهةللترالمىالهنلالمنالممةذ-6

بخيتأك!يغ!سضقالىالغزرساْلمناللالىئدارة-7

ئلردىامهوعةالىْلاغنرا-تصفىا-8

891(:9يهبر""ة-اريناطم!.ءإ-جةاهأجؤثةثلافىمهءّات3لاةازرلواالملل!-9
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13

14

15

--!م23ا

الإصلامفىينىالدالتفكيركأديد-

5591ىن"التأ)"فلجنة..عودعباسشجمةإة"ال4مد

5191دىنةب!صراجاليةهـط:هة....ْرىالمهاللزوءيات-

السصء4اضارءمابعة....ا،جرىيعهنالثس-

اسهنةأنصاراجماء"ءملإء"....تيهمةبنلاالصودية-

"ل!هارعةيرو...لىاللغزئدالهقياعداةو-

الأةهالفىالعراقية-ا)تعحفة

النيريةالماباعة،...تيمب4.لابن.القلبية

فا-"دية:كتب

الجديد.امالمأفىالة-كرحمياة-

الانبرلوم!تبة..عودنبربز!دع"ور

ص!مسلوليمالاعتفادإرادة-

إيةا!رأأدعءبإ"!ياءدأر..االّه-بمح!ود-الدع!تورشجمة

إهارفادار...زيدانلمحهود-ديمسوايم-

براهيم"اياللدكتررز!رجسونبر-

691.!ى!"؟ويهء!مانش!"ا!دع"ور..أث؟نلوالتر"هاء"الحياةفب!فة-

الإسلامية.الفا-فئ-اهدأف

4891ينةبىأهرأالةيمردأر..""طاإواالدأيمءبددكتور

افيعندوالأخلاق-"م!ز

اطممهنءولاىمع،-دطبوعاتاوّعبدالعزينلبمدالخما!يب

اك!ضءر-إضطوان

العامةالفلسفةمقدمة-8

8..هويدىءفي

وردعهن

القاهوةم!بة
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دعتور..رنهربنافا-فةفى-9

بىالعرأل!تابداربيصارهمد

الإسلاميةالفلس!فةاتاريختم!يد-01

9591سنةنيةاكالمابعةيخمصطفىعبدالرازقالمف"ومللير

احمدصتورد:"فلسفةفىمةا-11

7491شنةامة5"?بالعرإحميااردفىْلأهوااةؤاد

ت!معوالجهوالاخ!قالإ.سان-21

نويهغمانالدبمتور!حتقىفلوجل؟رل"ون

الإص!--لِامفىالمها"فةتاريخ-13

579سنةريد.يوأجقشةورلدى

بيةوأمدءليةكم!ب

51323سنةيةا،صيةالحىيىمعةI4Jللجا-مرَالحيوان-ا

05132سء"يةالإءيرالممارر!ةخلدونأبنمقدمة-2

ستاذالأالممدجرفىبىالر"ثمه"ر-3

أطانجسىبمقبةمهنالغنىعبدمهد

جموعةالجا"ظ-رهاثل4

3391!ه:"يةأتجاراادكتبةبىللمهندو

08؟
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"بحثإلىمدخل

......اطقيق"عنالبحث

....وا)فدر51اقضامس!صهة

.....إستسلملاالهقل

....الظبيعةهورأوما""قل

....الغرورودفعاتا!قلا

..،555العةليرترمالإسلام

....العلوىالعالماهمام

الأولالباب

الصهيرالكونأوالإؤسانهذا

505الجهولايظلوم

...وابتلا.امتحان

..وأل!ىالامردلالة

ان!قواالامو!نالفرقما

0"5ألصغيرالمالم

02

23

25

27

03

32

35
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اثافىأابىب

الجبروالاصيار

...لآ51أبدأصماق--

ا"رى2!أقمننظرة

..ءشثومةيةءر

والا-""ارهالجبرفلس!ف4

ء.سحةال!لأمع

الإذسانثةوحرثةالحدثالفاصف"

..ةمفهي!ت"حر

الة"يد.ولإطلاقإإين

الاسلاءيةالفا"فههةءحوؤفة

..مط)قحرالإؤ!سان

طرءصض!دءقاطهؤل!ا

ذءيمإقالطرةهدفىطركل

لثا)ثاألبماب

واكرطيرأ

والشراطنربينالتلازم

الحىإةؤاقعفىاثروااطير

.+5اط!ر15

الأقدميننطرفىوالشراطير

.والثرالضيرايهتأ

،.بةاك:و4اأم!فى

صف!ة

rv

rA

43

of

55

56

58
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63

645

65

67

67
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.....مرتيةالكيومسعهب

8..8..زرأدشتمذب

هاطدية"ا"لمصفةأييرمةافىوالشرالخير

..و"ث!رلل!يرخهىالمفاديار

...وأثبرللخيرالهساقىالمعيار

...الديئإتستنجدالفلسفة

الجاعةمباستقرارالةردمبعأنإسنفىالدإندور

.الإسلامنظرفىوالثرالخير

امفرواالحنير"*رفالرإبالإأساندي

...والضرالخيرمةدياراقاب

8.0.والحدإدالإيمان

..الإسلامفىوالشوالخيرفلس!فى"

.....زروالدالفتنة

...!.:ءابناساراى

...،الفيمابقرأى

...)كرالىالإسلامنطرة

الإ!-لامؤظرفىوالأخلاقأبىتمع

+++.ا"تنابواالثواب

الثالثأباب1

والفدرالتلاه

هبالإنساثفاالّه

السعبرودميبينلف

ع!ة"؟

41

72

72

97

88

99

201

156

701

117

114

124

26،

IVA

m

013

M

142

145
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....والقدرالقضاهمع"ساةنا

.......؟أل!قماهما

.......؟القدرما

.....؟الؤص!.يردهل

.....؟اقدرايدخهـل

....والمسبماباتجابالاد

....لأسجابامهئما

...واوربباتالأسباب!ن

والمشياتألاسيهابإ!نا!تلازمباالقائلون

واورياتالأةاببينالتلازمإ*دمايلونالة

.0005النزالىرأى

...جرونيباومجوسثافرأى

.....اقبالعدرأى

...الإزرأنوإرادةأالّهإرادة

..؟اقهإرادةمعادة)رللةبدهل

.الربإرادةمعللعب!إرادةبألأالقرل

.....""درية*3راء

....علاءبنلواص!رأى

ها:م.أبىإنهواالجيافىءلمهأبىرأى

:.....النظامراى

....تزلةالمهعلىثورة

.....ألس!نةاهلرأى

.....هالاشرئ.
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914

اهـا

152
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155

95؟

016

161
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171

lvr

173

Iva

176

178

M
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....الإزانوريهسب

...الأيفاعرةحركة

.اطولببرقالديناسانرأى

..هالحره)مامراى

....الغزالىرامى-

...إقبالالسهيلسهوفرأى-

.+أخرمىعيةوالإنسانافه

.،ء.اقههرباالاصتجاج

.+05باطلبهاريدحق

.+ءالمتصسنةبعضأباطياه

.....المؤ.نيننسعهنه-

القدرحول!ثبهات

..الشاملىافهمعهينة:أولا

..وخذلانهأقهتوفيق:ثانيأ

بهوالكليفيمانالإعقالصرف:ا"أثا

تمةالخا

.بالهسرالإيمااا

"قدرفىاههحثقىك

*88
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Ml
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MA
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M
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791
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217
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225
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